
 

Պատմություններ 
3 տարեկան  

աղջիկների համար 

 
Հմայիչ պատմու-
թյուններ ամենա-

փոքրիկների 
համար 



 

Գիրքը նախատեսված է շատ փոքրիկ աղջիկների 
համար։ Այն կարող են նրանց համար կարդալ ծնողները  
կամ մանկապարտեզի դաստիարակները։ 

Բացի այդ, երեխաներն իրենք կարող են լսել 
հեքիաթները՝ սեղմելով հայերեն էջի բարձրախոսի 
նկարը։ 

Մեր մտահղացմամբ՝ գիրքը կարող է օգտակար 
լինել  նաև հայերեն ու անգլերեն նոր սովորողներին։  

Նոր կարդալ սովորող աշակերտները կարող են 
լսել հեքիաթը՝ հետևելով տեքստին, այնուհետև այն 
կարդալ ինքնուրույն։    
 

 

Այս գրքի հայերեն թարգմանությունը ծնվել է 
Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 
քոլեջում։ 

Բացի փոքրիկ հեքիաթները թարգմանելուց, մենք 
այն դարձրել ենք նաև «խոսող-գիրք»։ Հեքիաթները 
հնարավոր է ոչ միայն կարդալ, այլ նաև լսել թե՛ 
հայերեն, թե՛ անգլերեն։  

Աշխատանքը քոլեջի թարգմանության բաժնի 
ուսանողների և նրանց ուսուցիչների՝  

Գայանե Թերզյանի և Անահիտ Մելքոնյանի 
նախագծային աշխատանքի արդյունքն է։ 
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Փայլփլուն փերին փորձում էր իր նոր կախար-
դական փայտիկը։ Նա ցանկանում էր մի զույգ 
պսպղուն կոշիկ ունենալ, ինչպես իր ընկեր Բալենու-
բողբոջիկը։  

Նա թափահարեց իր փայտիկը՝ ծլը՜նգ։  Բայց 
ոտքերին հին կապույտ ճտքակոշիկներ հայտնվեցին։ 

Պսպղուն կոշիկները 
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Փայլփլունը նորից փորձեց։ Այս անգամ նա 
փայտիկը մի քիչ ավելի ուժեղ թափահարեց։ 
Կախարդական կայծերի ամպ բարձրացավ։ Երբ  
ներքև նայեց, իր ոտքերին ծիծաղելի դեղին 
լողակոշիկներ տեսավ։ 
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- Երևի ինչ-որ բան սխալ եմ անում,- ասաց 
Փայլփլունը,- գուցե ինչ-որ կախարդական բառերի 
կարիք կա։ 

Նա մի քիչ մտածեց, ապա ասաց. «Ուզում եմ 
գեղեցիկ կոշիկներ, որ փայլեն։ Կոշիկներ, որ միայն 
իմը լինեն։» 
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Հանկարծ մի զույգ նարնջագույն կոշիկներ 
հայտնվեցին, հետո մի կապույտ զույգ, հետո՝ 
սպիտակ և մանուշակագույն զույգեր։ Ամեն րոպե 
նոր կոշիկներ էին հայտնվում։  

- Օգնեցե՜ք,- բղավեց Փայլփլունը։- Կանգնեցրե՜ք 
դրանց։ 
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Բալենու-բողբոջիկը հասավ նրան օգնության։ 
Նա թափահարեց իր կախարդական փայտիկը, և 
բոլոր կոշիկներն անհետացան։  

- Դու պիտի միայն ճիշտ բառեր ասես,- ասաց 
Բալենու-բողբոջիկը։ 

«Փայլփլունին տուր կոշիկներ կայծկլտուն,  
Կարմիր կոշիկ՝ պսպղուն ու շողշողուն»։ 
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Փայլփլունը կրկնեց կախարդական բառերը, և 
ոտքերին կարմիր, պսպղուն կոշիկներ հայտնվեցին։  

- Շնորակալ եմ, Բալենու-բողբոջիկ,- ասաց նա՝ 
լայն ժպիտով։ 

Երկու փերիները երջանիկ խաղում ու վազվզում 
էին իրենց պսպղուն կոշիկներով։ Փայլփլունը շատ 
գոհ էր, որ այսպիսի հրաշալի ընկեր ունի։ 
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Ֆլորան մանկական այգում 

Ֆլորան առաջ երբեք չէր եղել մանկական 
այգում:  Նա հաստատ չգիտեր՝ իրեն դուր կգա՞ն  
աղմկոտ երաժշտությունն ու լույսերը։  

- Վը՜ժժժ,- հանկարծ հենց նրա կողքին սկսեց 
պտտվել մեծ կարուսելը 
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Այստեղ ամեն ինչը նրան շատ մեծ էր թվում և 
շատ-շատ աղմկոտ էր։ 

- Ես վախենում եմ,- ասաց Ֆլորան: Նա պինդ 
բռնեց մայրիկի ձեռքը:  

- Մի՛ անհանգստացիր, - ասաց մայրիկը, - 
զբոսայգում շատ զվարճալի է։ 
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Մայրիկը Ֆլորայի համար շատ մեծ, 
վարդագույն ու համեղ  քաղցր բամբակ գնեց ։ 

- Համո՜վ է,- ասաց Ֆլորան:  
Շուրջբոլորը վըզզում ու դըժժում էին 

մեծ կարուսելները: Հետո Ֆլորան նկատեց մի 
փոքրիկ, կապույտ գնացք։ 

-Ուզում եմ գնա՜ցք նստել,- ասաց նա։ 
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Կապույտ գնացքը սուլում էր և սլանում ոլոր-
մոլոր  երկաթգծով: 

- Բոլորովին էլ վախենալու չէ,- ասաց Ֆլորան։ 
- Տո՜ւ- Տո՜ւ, սուլեց փոքր կապույտ գնացքը։ 
Ֆլորան մտածեց, որ ի վերջո այգում 

զվարճանալն այնքան էլ վատ չէ։ 
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Հետո Ֆլորան սկսեց «Բադերի որս» խաղալ: 
Նա ձգվեց որքան կարող էր և բռնեց համար մեկ 
բադիկին:  

- Դու մի մեծ արջուկ շահեցիր,- ասաց մայրիկը: 
- Կեցցե՛ս, Ֆլո՛րա: 
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Հետո Ֆլորան  վերցրեց իր շահած մեծ արջուկը և 
նստեց կարուսելներից մեկը:  

Նա ուրախ քրքջում էր, երբ կարուսելը պտույտներ 
էր գործում:  

- Ես էլ չեմ վախենում, - ասաց Ֆլորան,- կարծում եմ, 
որ մանկական զբոսայգում խաղալը շատ զվարճալի է: 
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Պարող  Շառլոտը 
Արքայադուստր Շառլոտը սիրում էր պարել, բայց 

միայնակ պարելը հաճելի չէր։ 
- Խնդրո՜ւմ եմ, պարի՛ր ինձ հետ,- ասաց նա հայրիկին։  
Թագավորը փորձեց վալս պարել Շառլոտի հետ, բայց 
անընդհատ անզգուշորեն տրորում էր աղջկա  ոտքերը։ 
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- Ես կպարեմ քեզ հետ,- ասաց թագուհին։- Ես 
սիրում էի պտտվել պարահանդեսների ժամանակ:  

Նա բռնեց Շառլոտի ձեռքը և միասին 
պտտվեցին: Նրանք այնքան պարեցին, մինչև 
թագուհու գլուխը պտտվեց:  
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Շառլոտը փորձեց բալետ պարել սպասավոր-
ներից մեկի հետ, հետո դոփապար պարեց թագա-
վորական խոհարարի հետ։ Նա տարբեր մարդկանց 
հետ այնքան պարեց ու պտտվեց պալատում, որ 
բոլորը հոգնեցին և շուտով ստիպված նստեցին:  
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- Էլի՜ եմ ուզում պարել,- ասաց Շառլոտը: Բայց 
բոլորն արդեն հոգնած էին: Շառլոտը շատ տխրեց: 

- Քեզ խնջույք է հարկավոր,- ասաց թագուհին,- 
երաժշտությամբ ու շատ պարերով: 
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Դրա համար թագավորն ու թագուհին Շառլոտի 
բոլոր ընկերներին հրավիրեցին թագավորական 
պարահանդեսի:   

Հնչեց երաժշտությունը և բոլորը սկսեցին 
պարել, դոփել ու թռչկոտել: Շատ զվարճալի էր:  
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Շառլոտին դուր եկավ իր յուրահատուկ 
երաժշտական խնջույքը:  

- Շնորհակալ եմ, մայրի՛կ և հայրի՛կ,- ասաց  
նա:- Մեծերի հետ պալատում պարելը զվարճալի է, 
բայց լավագույն ընկերների հետ պարելը շատ 
ավելի լավ է: 
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Սարսափելի ամպրոպը 
 Փերի Փայլիկը երիցուկ էր հավաքում դաշտերում, 

երբ հանկարծ հսկա սև փոթորկաբեր ամպ հայտնվեց:   
- Օ՜, ոչ,- վախեցած ճչաց Փայլիկը: Հենց այդ պահին 

երկնքում փայլատակեց կայծակը:  
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Փերին վախեցած թռավ դեպի անտառ, որ 
թաքնվի ծառերի մեջ: Նա թռչում էր այնքան արագ, 
որքան կարող էր, բայց ամպրոպը գոռաց և որոտաց 
հենց ծառերի կատարներին:  

Շուտով Փայլիկի թևերը հոգնեցին, և նա կանգ 
առավ, որ հանգստանա: 
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Կը՜լթ: Անձրևի կաթիլն ընկավ փերիի գլխին: 
– Վախենում եմ, մոլորվել եմ,- տխուր մտածեց 

նա, իսկ հիմա նաև թրջվում եմ: 
Փերին ուզում էր լաց լինել, բայց հանկարծ 

տեսավ երկու փոքրիկ փերիների՝ ձեռքներին 
մանուշակագույն ծաղկաթերթիկներից  անձրևանոց 
բռնած: 

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (105 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (133 KB)



  

Ողջո՛ւյն, մենք Չըմփն ու Չլըմփն ենք, ամպրոպի 
փերիները,- ասացին նրանք:- Մի՛ վախեցիր, 
ամպրոպի ժամանակ շատ զվարճալի է:  

Չըմփն ու Չլըմփը ցույց տվեցին Փայլիկին, թե 
ինչպես թռչկոտել ջրափոսերի մեջ, և ինչպես չըլըմ-
փացնելով պարել, որ շատ ջրացայտքեր բարձրանան: 

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (103 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (140 KB)



  

Չըմփը գլխիվայր շրջեց իր անձրևանոցը նավակի 
նման, և երեք ընկերուհիներով ցատկեցին դրա մեջ: 
Նրանք ամբողջ երեկոն անցկացրին շրջելով Ծիածան 
գետում: Շուտով արևը նորից պայծառ շողաց: 

– Ժամանակն է, որ մենք գնանք,- ասացին 
ամպրոպի փերիները:  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (104 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (135 KB)



  

Փայլիկի նոր ընկերները նրան հետ տարան 
դաշտ, հեռանալիս ձեռքները թափահարելով 
հրաժեշտ տվեցին և թռան գնացին: 

– Մյուս անգամ, երբ որոտ լինի, ես կփնտրեմ 
ձեզ,- ասաց Փայլիկը,- և էլ երբեք չեմ վախենա 
ամպրոպից: 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (86 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (107 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (22 KB)



  

Արքայադուստր Ռոզին սիրում էր վարդագույնը: Նա 
վարդագույն շորեր էր հագնում, վարդագույն կոնֆետ էր 
ուտում, նույնիսկ նրա փոքրիկ շնիկը՝ գեղեցիկ պուդելը, 
վարդագույն էր: Դրա համար էլ Ռոզին ուզում էր, որ իր 
ծննդյան օրվա տոնախմբության ժամանակ ամեն ինչը 
վարդագույն լինի:  

Վարդագույն տոնախմբություն 
 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (123 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (115 KB)



 

Թագուհին Ռոզիին վառ նարնջագույն և կարմիր 
զգեստ տվեց, որ տոնախմբության ժամանակ հագնի։ 

- Շնորհակալությո՛ւն,-  ասաց արքայադուստրը: Նա 
մտածեց, որ զգեստը շատ գեղեցիկ է, բայց միայն մի 
խնդիր կա. այն վարդագույն չէ։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (123 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (85 KB)



  

Հետո եկավ արքայական խոհարարը և բերեց մի 
հսկայական ծննդյան տորթ՝ կանաչ ու դեղին: Ռոզին 
մտածեց, որ տորթը շատ գեղեցիկ ու համեղ տեսք ունի, 
բայց այն դարձյալ վարդագույն չի: Այդ պատճառով 
էլ  նրա տրամադրությունն ըկավ։  

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (101 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (85 KB)



 

Երբ ընկերները եկան, Ռոզին նրանց շնորհակա-
լություն հայտնեց նվերների համար, բայց մտածեց` 
ափսո՜ս, որ դրանք վարդագույն չեն: Թագուհին, 
տեսնելով, որ արքայադուստրը տխուր է, հանկարծ 
հասկացավ պատճառը:։  

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (116 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (72 KB)



  

Թագուհին խնդրեց խոհարարին արագ-արագ մի 
փոքրիկ վարդագույն տորթ պատրաստել: Հետո նա 
շատ-շատ վարդագույն զարդարանքներ բերեց: Իսկ 
վերջում վադագույն ժապավեններ գտավ և գեղեցիկ 
կապեց դրանք՝ Ռոզի հագուստին կպցնելու համար:  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (136 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (83 KB)



  

Կարծում եմ, որ կուզեիր ինչ-որ բան վարդագույն 
դարձնել,- ասաց թագուհին:- Հիմա տեսնում եմ, որ 
այս ամենը քեզ ավելի շատ է դուր գալիս, քան երբևէ:  

Ռոզին ամուր գրկեց մայրիկին: Հիմա նրա 
տոնախմբությունը լիովին վարդագույն էր: 

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (110 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (86 KB)



  

 Կախարդական միաեղջյուրը 
 

Իմ միաեղջյուրը ամենալավն է։ Մենք միասին 
թռչում ենք շողշղացող, քաղցր-բամբակե ամպերից 
վերև։ Մենք ողջունում ենք  մեզ հանդիպած փոքրիկ 
թռչնակներին, երբ սլանում ենք Փերիների աշխարհի 
փայլփլուն ծիածան-ճանապարհով։ 

  
 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (139 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (102 KB)



  

Իմ կախարդական  ընկերների հետ կանգ ենք 
առնում Լիմոնադի գետի մոտ՝ համեղ խնջույքի 
համար։ Այնտեղ բոլորի համար էլ հաով ուտելիքներ 
կան. կարամելի կարկանդակներ և ելակի խմորեղեն։ 
Իմ միաեղջյուրն էլ երբեմն հաճույք է ստանում։  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (117 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (90 KB)



  

Երբեմն մենք թռչում ենք դեպի Սառնաշաքարի 
անտառ։ Մենք թռչկոտում և պտտվում ենք սառնա-
շաքարի ծառերի շուրջը,  իսկ մեր միաեղջյուրները 
ճպճպացնելով  ուտում են համեղ խոտը։  

Իմ միաեղջյուրը միշտ բարի և սիրալիր է բոլորի 
նկատմամբ։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (111 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (97 KB)



  

Երբ երկնքում հայտնվում են պայծառ լուսինն 
ու աստղերը, իմ միաեղջյուրն ինձ տուն է տանում։ 

- Բարի գիշեր,- ասում եմ ես՝ փաթաթվելով 
նրան։- Շնորհակալ եմ, որ դու իմ լավագույն 
միաեղջյուրն ես։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (100 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (76 KB)



  

 «Լավագույն ընկերներ» վզնոցը 
 

Արքայադուստրեր Զառան և Աննան լավագույն 
ընկերներ էին: Մի օր, երբ խաղալիս տարբեր շորեր էին 
փորձում, Զառան մի գեղեցիկ վզնոց գտավ:  

- Սա շատ կսազի իմ մանուշակագույն կոշիկների 
հետ, - ասաց Աննան՝ վզնոցը խլելով Զառայի ձեռքից:   

  
 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (103 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (130 KB)



  

- Չէ՛, ավելի շատ իմ նարնջագույն կոշիկին կսազի,- 
ասաց Զառան՝ վզնոցը զայրացած հետ քաշելով:   

Արքայադուստրերն այնքան քաշքշեցին վզնոցը, 
մինչև այն հանկարծ չրխկալով կոտրվեց, երկու կես 
եղավ:  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (83 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (105 KB)



  

Հենց այդ ժամանակ Աննայի մայրիկն ասաց, որ 
տուն գնալու ժամանակն է: Զառան տխրեց, որ իր 
լավագույն ընկերը հեռանում է՝ վզնոցի կեսը ձեռքին: 
Դրանից առաջ նա երբեք չէր կռվել Աննայի հետ:  

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (83 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (91 KB)



  

Թագուհին տեսավ, թե որքան է տխրել արքայա-
դուստր Զառան և հարցրեց, թե ինչ է պատահել: Զառան 
պատմեց, թե ինչպես կոտրեցին վզնոցը։  

- Ես մի լավ միտք ունեմ,- ասաց թագուհին: - 
Կարող ես հատուկ նվեր պատրաստել Աննայի համար:  

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (88 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (102 KB)



 

Հաջորդ օրը, արքայադուստր Զառան և թագուհին 
գնացին արքայադուստր Աննային այցելության:  

- Ների՛ր, որ կռվեցի քեզ հետ,- ասաց Զառան:  
Նա Աննային մի նոր սրտիկ-վզնոց տվեց, որը 

պատրաստել էր կոտրված վզնոցի կեսից։  

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (80 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (113 KB)



  

- Ես էլ քեզ համար եմ նվեր պատրաստել,- ծիծաղեց 
Աննան:  Նա Զառային տվեց կոտրված վզնոցի մյուս 
կեսից պատրաստված մի վզնոց, որի վրա  շողացող 
աստղ կար: Արքայադուստրերը գրկեցին իրար:  

Նրանք գիտեին, որ միշտ լավագույն ընկերներ 
կմնան:  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (91 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (116 KB)



  

Թե ինչպես էին արքայադուստրերը 
նկարում 

 Անձրևոտ օր էր, դրա համար էլ արքայադուստրերը՝ 
Ամելիան և Հարիեթը հանեցին իրենց վրձիններն ու 
ներկամանները։ 

- Արի՛, հայրիկին նկարենք,- ասացին նրանք։ 
- Աշխատեք միայն ոչինչ չթափթփել,- ասաց թագուհին։  

 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (131 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (90 KB)



  

Ամելիան չլըմփացրեց վրձինը վարդագույն ներկա-
մանի մեջ և փոքրիկ շրջանակ նկարեց։ Հարիեթն էլ 
իր վրձինը չլըմփացրեց մանուշակագույն ներկա-
մանի մեջ և մի մեծ շրջանակ նկարեց։  

Նրանք չըմփ-չըմփացրին վրձինները, և թղթի վրա 
ներկի մեծ, պայծառ հետք հայտնվեց։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (134 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (94 KB)



  

Չլը՛մփ-չլը՛մփ։ Հարիեթը կարմիր քիթ նկարեց։  
- Ես կնկարեմ նրա ձեռքերն ու ոտքերը,- ասաց 

Ամելիան։  Նա մատները մտցրեց նարնջագույն 
ներկամանը և ներկը ցփնեց թղթին։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (92 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (71 KB)



  

Արքայադուստրերն այնքան չլըմփացրեցին, քանի 
դեռ թուղթը չէր ծածկվել ներկով։ Դրանից հետո 
թագավորը ներս մտավ.  

- Ի՜նչ հետաքրքիր նկար է,- ասաց նա,- սա ի՞նչ է, 
հրե՞շ։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (88 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (66 KB)



  

Արքայադուստր Հարիեթն ու Ամելիան 
ծիծաղեցին։   

- Դա քո նկարն է հայրիկ,- ասացին նրանք։ 
- Սա կարող է արքայական ցուցահանդես գնալ,- 

ծիծաղելով ասաց թագավորը,- բայց սկզբի համար 
լավ կլինի, որ երկուսդ էլ գնաք լողանալու։ 

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (114 KB)

Anahit
Sound Attachment
Sound Clip (78 KB)



 




