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Мектеп жасына дейінгі балалары мектепке дейінгі ұйыммен 

қамтылмаған ата-аналарға арналған бағдарлама Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, мектепке дейінгі 
педагогика мен жас ерекшеліктері психологиясының негізгі ережелеріне 
сәйкес әзірленген. Бағдарлама ата-аналарға, мектепке дейінгі ұйымдардың 
мамандарына және ЖОО мен гуманитарлық колледждердің студенттеріне 
арналған. 

«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының ғылыми-
әдістемелік кеңесінде (2016 жылғы 13 мамырдағы №4 хаттама) ұсынылған. 
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Түсіндірме жазба 
 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту - баланың үнемі өзгеріп отыратын 

әлемге табысты бейімделуіне жағдай жасап, ықпал ететін үздіксіз білім 
берудің алғашқы деңгейі. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 
жалпығаміндетті стандартын (13 мамыр 2016 жыл № 292 ҚРҮҚ) әзірлеу келесі 
факторлардан туындап отыр: 

- мектепке дейінгі білім берумен балаларды толық қамту қажеттілігі; 
- балаларын үйде тәрбиелеп отырған отбасыларына көмек көрсету; 
- мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын 

іріктеуге арнайы қойылатын талаптар негізінде, бала дамуының ортақ 
кеңістігін табысты қамтамасыз ету мүмкін болады. 

Мемлекеттік стандарт баланың танымдық, көркем-эстетикалық, 
әлеуметтік және дене дамуын толыққанды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Мектеп жасына дейінгі балалары мектепке дейінгі ұйыммен 
қамтылмаған ата-аналарға арналған бағдарлама мазмұны мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 
талаптарына және мектепке дейінгі педагогика мен жас ерекшеліктері 
психологиясының негізгі ережелеріне сәйкес білім беру салаларын кіріктіру 
ұстанымдары ескеріле отырып, әзірленді. 

Бағдарлама баланы мектепке даярлауға қолайлы ықпал ететін, оларға 
отбасында меңгеруді үйрететін қажетті дағдыларды: ата-аналарға ойын-
сабақтарды ұйымдастыруға қажетті жағдаяттарды құруға; баланың жасына 
сәйкес және жеке қажеттіліктерін ескере отырып ойыншықтар мен 
құралдарды іріктеуге; мектеп жасына дейінгі балаларды дамытуға бағытталған 
ойындар өткізу тәсілдерін игеруге жәрдемдеседі. 

Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балалары мектепке дейінгі ұйыммен 
қамтылмаған  ата-аналарға педагогика және психология негіздері бойынша 
әдістемелік көмек көрсету. 

Міндеттері: 
- мектепке дейінгі білім беру мазмұнының қолжетімділігін қамтамасыз 

ету; 
- балалардың жастарына сәйкес тәрбиелеу, оқыту мәселелері бойынша 

ата- аналарға консультативтік көмек көрсету; 
- отбасында ересектің баламен бірлескен жұмысын ұйымдастыруға 

үйрету. 
Пәнді қаншалықты меңгеретіні баланың қабілеттеріне және оның 

жасына, сондай-ақ оқу материалының сапасына байланысты анықталады. 
Ересектер бала жасының өсуіне қарай балалар әрекеттерінің белгілі бір 

түрлеріне бағыттап күш салуы қажет және ол былайша жіктелуі мүмкін: 
1. Мектепке дейінгі кіші жас - 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалармен – 

ойындағы ересектер мен балалардың бірлескен жұмыстары; 
2. Мектепке дейінгі орта жас - 3 жастан  4 жасқа дейінгі балаларға – 

ойын-сабақтардан жаңа білім мен біліктерді өзбетімен меңгеруге мүмкіндік 
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бере отырып, балаларға кітапшалардан, мульфильмдерден, дамытушы 
ойындардан білім алуға жәрдемдеседі. 

3. Мектепке дейінгі ересек жас – 5жастан 6 жасқа дейінгі балаларды - 
ересектер балаларды сұраққа жауап беруге, есептер шығаруға, сурет салуға, 
құрастыруға үйретеді, жаңа материалдарды өзбетімен іздестіруге тәрбиелейді. 

Ата-аналарға арналған бағдарлама ойын және оқу әрекеттерін дұрыс, 
кезең-кезеңімен ұйымдастыруға ықпал етеді: 

1 дайындық кезеңінде – ересектер өздерінің әрекеттерін жоспарлайды, 
содан кейін өткізілетін ойын-сабақтың жеке бөлімдерін пысықтайды; 

2 тәжірибелік кезең – ересектер баланың пассивті және белсенді сөздік 
қорын дамытады. Сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, құрастыру дағдыларын, 
математикалық әрекеттер дағдысын (санау, пішін, көлем, салмақ) 
қалыптастырады. Жаңа ақпараттық-танымдық материалдарды салыстырады, 
талдау жасайды, қарапайым қорытындылар жасайды. 

3 қорытынды кезеңде – ересектер баланың игерген материалдарын 
бағалайды, мектепте оқуға даярлығын анықтайды. 

Отбасында баланы оқыту – алға қойылатын мәселелерді анықтайтын 
және шешу жолдарын табатын, ақпараттарды іріктейтін ізденіс әдістерін 
қамтиды. 

Бағдарлама мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту 
мәселелері бойынша ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын арттыруға 
ықпал етеді, отбасындағы ересек пен баланың бірлесіп жұмыс істеуіне және 
оны ойын мен оқу әрекеттерінде басшылыққа алып, қолдануына мүмкіндік 
береді. 

Күтілетін нәтиже: 
- балаларды отбасында тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық 

қолдау жасау жүйесін жетілдіру; 
-педагогтар мен ата-аналардың  өзара жұмысының тиімді 

технологияларын енгізу. 
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Мектеп жасына дейінгі балалары мектепке дейінгі ұйыммен 
қамтылмаған ата-аналарға арналған бағдарлама мазмұны 

 
Бағдарлама балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

оларды дамытуға бағдарланған 5 білім беру саласы: «Денсаулық», «Қатынас», 
«Таным», «Шығармашылық», «Әлеуметтік орта» бойынша берілген. 

Мектепке дейінгі ұйыммен қамтылмаған мектеп жасына дейінгі 
балаларға ойын және оқу әрекеттерін ұйымдастырғанда, ата-аналар балалар 
әрекеттерін ұйымдастырушы ретінде, баланың қай кезде ұйықтайтынын және 
қашан тұратынын, тәуліктің қандай бөлігінде білім алумен айналысатынын 
анықтайды, аптаның ішіне ойын-сабақтарды бөліп орналастырады: қандай 
пәндермен күнделікті, қандай пәндермен аптасына екі рет айналысу қажеттігін 
шешеді. 

Бала басынан бастап өз жұмыстарын: суретті үлгілі салуға, тақпақтарды 
беріліп оқуға, мәтінге ұқсатып және дәл қайталап, әңгімелеп беруге, есептер 
шығаруды сапалы бағалауға әдеттенеді. Бағалаудың мұндай жүйесі баланы 
шынайы нәтижеге бағдарлайды. 

Ересектер жұмысының тәртібі: 
үлгі бойынша жұмыс – геометриялық пішіндерді салыстыру негізінде 

баланың заттық-әрекеттік ойлауы дамиды. 
Үйретуші ойындар балалардың танымдық қызығушылығын, көру және 

есту арқылы қабылдауы мен зейінін дамытуға ықпал етеді. 
Саусақпен жаттығулар ерте жастағы және мектеп жасына дейінгі 

балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болады, оның негізгі мақсаты – ұсақ 
моторикасын дамыту және қимылын үйлестіру. 

Қимылдық ойындар балалардың мәтінді тыңдай және түсіне білуін 
дамытуға, сондай-ақ мәтінге сай қимылдар орындауға бағытталған. 

 
«Денсаулық» білім беру саласы 
Мақсаты: балаларды өз денсаулығына саналы қарым-қатынас жасауға 

тәрбиелеу, қимыл белсенділігін дамыту және дене сапаларын қалыптастыру. 
Дене шынықтыру ойын - сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көмегімен бала 

жаттығулар жасайды: басын оңға, солға бұрады, шалқасынан жатып екпетіне, 
бүйіріне аударылады, допты екі қолымен және бір қолымен ұстауды 
орындайды; көлемі әр түрлі доптар мен шарларды  жинайды. Бала өзбетімен 
шарларды домалатады; допты екі қолымен алға қарай лақтырады; допты алға 
қарай (отырып, тұрып) домалатады; допты төменге, алысқа лақтырады, 
еңбектейді, қарапайым ойындарды, би элементтерін қолданады. Ересектер екі 
қолымен орташа допты, ал кішкене допты - бір қолымен (бірде оң, бірде сол) 
алысқа қалай лақтыратынын көрсетеді. Ересектер доптың түсі мен көлемін 
атайды, бала оны қайталайды және ересек адам көрсеткендей допты 
лақтырады. Ересек адам жаттығулар: қолын көрсетеді, ол үшін бала алақанын 
үстіне қаратып, қолын алға қарай созады да, «Міне» деп айтуы керек, 
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аяқтарымен қалай адымдауды көрсетеді, ол үшін бала қолдарын сермей 
отырып, кезекпен аяқтарын көтеріп орындауды ұсынады. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Бала өзбетімен жүреді, жүгіреді, 
өрмелейді, еңбектейді, орнында тұрып секіреді, допты домалатады, допты 
басынан асыра және кеуде тұсынан екі қолымен лақтырады, ересектің 
лақтырған добын қағып алады. Ересектердің өтініші бойынша бала жәшікке 
50 см шамасындағы қашықтыққа (ересектер қайда тоқтау қажеттігін 
көрсетеді) жақындайды, ересек адамның қолындағы допты алады да, үстіңгі 
жағынан ұстап оны оң, сол қолымен кезекпен жәшікке (себетке) лақтырады. 
Ересектердің көрсетуімен немесе ауызша бұйрығымен: аяқтарын алшақ 
қойып, қолын төмен түсіріп, қолын екі жанына сермеп (ұшақтың қанаттары), 
қолын жіберіп (ұшақ ұшып кетеді) «ұшақты» бейнелейтін  жаттығулар 
орындайды. 

Аяқтарын алшақтатып, қолдарын артына қойып, алға қарай сәл еңкейіп, 
түзеледі «құламайтын» қуыршақты бейнелейді. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересек қимылдың негізгі түрлерін: 
жүру, жүгіру, секіру, көздеп дәл лақтыру, допты лақтыру және қағып алу, 
еңбектеу мен өрмелеуді орындауды ұсынады. Ересектердің көмегімен бала 
шанамен сырғанайды, үш дөңгелекті велосипед тебеді, әткеншекпен тербеледі. 
Ересек адам текшелерді бір-бірінен алшақтатып орналастырады да, олардың 
үстіне рейка қояды, сонда бірнеше «қақпа» пайда болады. Бала допты 
қақпаның  астынан өткізіп, өзі соңынан жүгіреді. Қақпадан еңбектеп өтіп, бала 
бойын тіктейді, допты қуып жетеді және оны бастапқы орнына қайта әкеледі. 
Ересек адам балаға: аяқтарын алшақтатып, қолын арқа жағына қояды да, 
басын төмен түсірмей, қолын шапалақтап «алақай-алақай» деп айтуы қажет; 
орындыққа отырып, алға қарай еңкейеді, оң аяғындағы тәпішкесін сипайды да, 
тіктеледі, алға қарай еңкейіп сол жақ аяғындағы тәпішкесін сипайтын  
жаттығулар орындауды ұсынады. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Бала алуан түрде ұйымдастырылған 
қимылдық әрекеттерді дұрыс орындайды, жүретін және жүгіретін, секіретін 
және дәлдеп лақтыратын, допты лақтыратын және қағып алатын, еңбектейтін 
және өрмелейтін негізгі қимыл түрлерін орындайды. Ересектердің көрсетуімен 
немесе ауызша бұйрығымен шаңғы тебеді, жүзу бойынша күрделі емес 
бірнеше жаттығуларды орындайды, қимылдық ойындарға қатысады. Ересек 
баладан алыстап, оған допты лақтырады және «алысқа лақтырамыз, жоғарыға 
лақтырамыз» дегенді айтады. Ойынды үйде және көшеде ойнауға болады. 
Ересектер балаға жаттығуларды: тікесінен тұратын, қолын иығына қойып, 
шынтағын төмен түсіретін, бала қолын жоғары көтеріп, демін ішіне алатын, 
қолын төмен түсіріп демін шығаруды орындауды ұсынады. Бала алға қарай 
еңкейіп, сол жақ өкшесінің ішкі жағына оң қолын тигізеді, содан кейін 
тіктеледі, одан кейін еңкейіп, оң жақ өкшесінің ішкі жағына сол қолын 
тигізеді. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересек баланы тұрмыстағы, 
көшедегі, табиғат жағдайларындағы қауіпсіз мінез-құлық дағдыларымен 
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таныстырады және негізгі қимылдарды жетілдіру арқылы балалардың 
қимылдық тәжірибелерін байытады. Бала өзбетімен шаңғы, коньки, шанамен 
сырғайды, екі дөңгелекті велосипед тебеді. Ересектердің көмегімен жүзуді 
біледі, тенниспен, баскетболмен, волейболмен, көркем гимнастикамен, 
акробатикамен айналысады. 

Қимылдық ойындарға қатысады: «Доп жоғары қарай!» деген сөз айтып 
ересек  допты лақтырады, осы кезде бала неғұрлым алысқа қашуы тиіс. Ересек 
допты қағып алып, «Тоқта!» деп айқайлайды. Бала тоқтауы қажет, ал ересек 
сол орнынан қозғалмай балаға допты лақтырады. 

 
«Қатынас» білім беру саласы 
Мақсаты: мемлекеттік тілде және басқа тілдерде айналасындағы 

адамдармен тілдесуге қабілетті бала тұлғасын тәрбиелеу. 
Тіл дамыту ойын-сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересектер заттардың атауын 

білдіретін, түсінетін сөздер қорын молайтады. Ересек баланың белсенділігін 
ынталандыра отырып, өзі үлгі болып әрекеттер көрсетеді. Ересек сөздерді 
өзара байланыстырады және баладан оны қайталауды өтінеді. 

Бала ересектермен бірге суреттерді, кітапшалардағы иллюстрацияларды 
қарастырады, ересек бейнелеудің: алдыңғы қатардағы, артқы қатардағы, 
ортасындағы негізгі элементтерін көрсетеді. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересектер баланың пассивті және 
белсенді сөздігін дамытуға ықпал етеді, сөз тіркестерін айтуға үйретеді. Бала 
өзіне қаратып айтылған сөзді түсінеді. Ересек балаға суреттерге зер салып 
қарауды ұсынады және ненің бейнеленгенін көрсетуді өтінеді. Өзімен бірге 
сөздерді қайталауды ұсынады. Ересекпен бірге бала бейнеленген суретті 
сипаттайды. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көрсетуімен немесе 
ауызша бұйрығымен балалардың коммуникативтік дағдылары мен біліктері 
дамиды. Бала құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас жасайтын 
тілді меңгереді. Таныс заттардың арасында байланыс орнатады, сөзбен жеткізе 
алады. Суреттер жиынтығының ішінен біреуін алу және ондағы заттар мен 
бейнелердің орналасуын қарастыру ұсынылады. Содан кейін бала не 
бейнеленгені туралы әңгімелеп беруі қажет. Ересектермен бірге суретті 
сипаттайды, мазмұны бойынша шағын әңгіме құрастырады. Бала көргендерін 
жалпы негізде жаңғыртып айта алғанша жаттығуды қайталай берген дұрыс. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Бала әртүрлі әрекеттерде 
ересектермен және құрдастарымен еркін қарым-қатынас жасайды. Ересек оқу 
әрекеттерін таныс матеиалдардан бастайды, содан кейін ғана күрделірек 
жаттығуларға ауысады. Ұсынылған бастамасы мен соңы бар тақырыпқа бала 
әңгіме құрастырады.Ересек баланы сөзге дыбыстық талдау жасауға 
дайындайды, сұрақтар қояды: Сөздің басында қандай дыбыс есіледі? (аққұтан, 
күркетауық, үйрек, қалбыр, себезгі, пияз).Сөздің соңында қандай дыбыс 
естіледі? (мысық, гүл, мұрын, шар, ай, терезе). Ересек адам қажетті дыбысты 
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дауысымен айқындайды және бірнеше рет қайталайды (жжжапалақ, 
шымммшық, қоооян, зебббра, балапппан, құлақшшшын, бббақа, кккесе, 
шшшортан). Ересектер балаға ол үшін қиын дыбыстары бар сөздерді өзімен 
бірге қайталауды ұсынады. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көрсетуімен немесе 
бұйрығымен балада  сөздерді түсіну және тілдесуге қажетті сөздерді қолдану 
дағдылары пайда болады. Бала әртүрлі заттарды сипаттайды, белгілі 
тақырыптарды түсінеді және меңгереді; «Неліктен? – деп сұрақ қояды; 
қоршаған орта туралы түсініктері, білімдері қалыптасу барысында сөздік қоры 
кеңейеді, заттардың арасындағы ұқсастықтары мен айырмашылықтары және 
себеп-салдарының байланыстары бекиді. Ересек баланы күрделі сөздермен 
(самауыр, суңгуір, еттартқыш, мұзжарғыш, өзісырғанайтын, 
жерталғамайтын машина) таныстырады, баламен әрбір сөздің қандай сөзден 
тұратынына талдау жасайды. Ересек балаға таныс басқа да қиын: телефон, 
магнитофон, микроскоп, теледидар сөздерін, олардың шетел тілінен пайда 
болғанын түсіндіреді. Ересек адам балаға күрделі сөздерді өзімен бірге 
қайталауды өтінеді. Әрбір сөзді бірнеше рет, оны буынға бөліп, әр дыбысты 
анық айтады. 

Көркем әдебиет ойын-сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересектермен бірігіп 

иллюстрацияларды, картиналарды қарастырады, оларға айтылған пікрлерді 
тыңдайды. Ересектер мазмұны балаларға түсінікті ертегі, әңгіме, тақпақ, 
әлдилерді тыңдауға және түсінуге жағдай туғызады. Шығарма кейіпкерлеріне 
жанашырлық тудыратын, халық шығармашылығына, өлең, тақпақтарының 
әуеніне және ырғағына эмоциямен жауап беру дағдыларын қалыптастыруға 
ықпал етеді. Ересектер ертегіні оқиды, баламен бірігіп жаттайды. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар.Бала таныс шығармаларды тыңдайды 
және суреттерді қарастырады. Бала ертегі, әңгіме, тақпақ мазмұнын түсінеді 
және әрекеттердің дамуын қадағалап отырады. Ересектер ертегіні оқиды, 
баламен бірігіп өлең жаттайды. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Бала ертегі мазмұнын тыңдайды, 
түсінеді, бейнелі сөздерді есіне сақтайды. Ересектер әдилерді, тақпақтарды 
асықпай, анықтап, мәнерлеп оқиды және баланың кітаптарға деген 
қызығушылығына қолдау жасайды. Ересектер ертегіні оқиды, баламен бірігіп 
өлең жаттайды. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Ересектер баланы түрлі 
тақырыптағы көркем шығармалармен таныстырады, кейіпкерлердің 
әрекеттеріне баға береді, әңгіме, ертегілер мазмұнын, олардың тақырыптарын 
салыстырады. Бала кітапқа қызығушылық білдіреді. Ересек балаға әлдидің, 
өлең, ертегілер мағынасын түсініп есте сақтауға, таныс ертегі мазмұнын 
әңімелегенде бірізділігін сақтауға, кейіпкердің мінез-құлқын бере білуге 
үйретеді. Ересектер ертегіні оқиды, бала ертегінің мазмұнын айтып береді, 
ересек баламен бірігіп өлең жаттайды. 
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5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көмегімен әдеби 
жанрларды: ертегі, әңгіме, тақпақтарды түсінеді және көркем бейнелермен 
танысады. Ересектер қоғамдық өмірдегі оқиғаларды, табиғаттағы, айналадағы 
шынайылықты, қазақ халқының тіршілігі мен тұрмысының ерекшеліктерін, 
біздің республикамыздағы түрлі ұлттар туралы бейнелейтін әдеби 
шығармалармен таныстырады. Ересектер оқуға деген ынтасын қолдайды, 
қабылдауын, зейінін, ойлауын дамытады, бала оқу дағыдларын меңгеруге 
тырысады. Ересектер ертегіні оқиды, бала мәтінге ұқсатып айтып береді және 
баламен бірігіп өлең жаттайды. 

 
«Таным» білім беру саласы 
Мақсаты: танымдық әрекет дағдыларын меңгерген бала тұлғасын 

қалыптастыру. 
Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыратын ойын-

сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересектер қабылдауын, зейінін, 

ойлауын дамытатын сенсорлық салаларының дамуына қажетті жағдайлар 
жасайды. Баланы заттардың түсін, пішінін, көлемін ажыратуға үйретеді. 
Сенсорлық дамыту бойынша ойын-сабақтарда ересектер баланы геометриялық 
пішіндермен (текше, кірпіш, шар) таныстырады. Бала ересектермен бірге 
пішіндердің үлгілерін қарастырады, салыстырады (сопақ пішінді дөңгелекпен, 
шаршыны төртбұрышпен), пішіндерді жұптап салыстырады. Пішіндерді 
сипап, көру арқылы танып білуді ұйымдастырады. Бала үлгінің айналасын, 
беткейін қолымен сипалап пішінді жалпы  қабылдайды. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көмегімен 
ойыншықтарды, жемістерді, заттарды санауға болатынын түсінеді; үйдегі 
бірлескен жұмыстар кезінде заттардың белгілі бір санын санап алып келуді 
біледі. Ересектердің көрсетуімен немесе ауызша айтуымен үлкен түйіншекті 
немесе кеңдеу тасымалдайтын құралды салыстырырып әкеледі. Ересектердің 
көмегімен бір сенсорлық белгісі бойынша біртекті заттарды топтастырады. 
Мысалы, әртүрлі түсті үш және одан да көп пирамидалардың кішірейетін 
бөлшектерінің 2 қасиетін қарапайым кезектестіру ұстанымы бойынша (түсі 
мен пішіні, пішіні мен көлемі, көлемі мен түсі бойынша) құрастырады. 
Заттардың геометриялық пішіндерге ұқсастығын табатын ойындар өте 
пайдалы: ересек адам баладан сопақшаның (қиярға, қауынға, жұмыртқаға), 
үшбұрыштың (үйдің шатырына, пирамидаға), шеңбердің (күнге, допқа) неге 
ұқсайтынын сұрайды. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересектер сенсорлық қабілеттерін 
дамытуға, талдау жасай білуге ықпал етеді, жиынтық туралы қарапайым 
түсініктермен таныстырады. Ересектердің көмегімен өзіне тікелей қатысты 
кеңістіктік бағыттарды анықтайды. Бала заттарды оң қолымен солдан оңға 
қарай орналастырады. Бала өз денесінің бөліктерін табады және атайды (басы, 
аяқтары, қолдары). Ересек тірі және өлі табиғатпен, табиғатта өзін қалай ұстау 
қажеттігін және қарапайым өзара байланыстар туралы таныстырады. 
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Ересектер баламен баламен бірге санауға арналған құралдар (түрлі түсті 
дөңгелектер, текшелер, қағаз жолақтарын; «Лото» және «Дойбы» ойындары) 
дайындайды. Ересектер баламен бірге заттардың, суреттердің, пішіндердің 
топтарын салыстырады, мысалы ересек адам үстелге үш қызыл, оның астына 
бір көк шеңберді қояды. Бала қайсысының көп, қайсысының аз екенін 
салыстырады. Ересек түсіндіреді: және қызыл шеңбердің көп, көк шеңбердің 
біреу деген қарапайым қорытынды жасайды. Егерде бала пішіндерді 
таяқшалардан құрастырса, ермексаздан мүсіндесе, қағаздан қиса немесе 
құрастырса геометриялық пішіндермен таныстыру табысты болады. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Бала 3,4,5 көлеміндегі заттарды үлгі 
бойынша және аталған саны бойынша санайды. Ересектер цифрлар мен 
сандардың қатынасын түсіндіреді. Өзіне тікелей қатысты кеңістіктік 
бағыттарды бағдарлай білуі дамиды. Бала заттарды оң қолымен солдан оңға 
қарай орналастырады. Бала өз денесінің бөліктерін табады және атайды (басы, 
аяқтары, қолдары). Тәулік бөліктерін: таңертеңгілік, күндіз, кеш, түнді атайды. 
Адамдардың қандай жағдайда реттік санауды қолданатыны туралы балада 
түсінік болуы қажет. Ерекше санауды қажет ететін «Нешінші?», «Реті 
бойынша қандай?» сұрақтары балаға түсіндіруді қажет етеді. Сондықтан да 
қатардағы әр зат өзінің номерін алады және «Нешінші орында» немесе «Реті 
бойынша нешінші?» сұрақтарына жауап беретіндей айтарлықтай маңызы бар 
санау бағыты болады. Реттік номерін анықтау үшін солдан оңға қарай санау 
қабылданған. Ересек адам санау үшін түсіне және басқа ерекшеліктеріне қалай 
өзгеретінін көрсету үшін заттарды іріктейді. «Біреу», «екеу», «үшеу», 
«төртеу» «бесеу» т.с.с. 

Ересек балаға үстелдің үстіне текше қоюды ұсынады және сұрақ қояды: 
Үстелде қанша текше бар? Заттардың саны таңбалармен белгіленеді. Ол таңба 
«цифр» деп аталады. «Бір» цифры – заттардың саны – бір текше екендігін 
белгілейді. Одан кейін балаға 1 цифрын көрсетуге, оны боятуға болады. Дәл 
осылай басқа цифрлар таныстырылады. Ересек қызықты ойындар мен, 
мысалы, құрастырылған пішіндегі үшбұрыштар мен шаршылардың санын 
анықтауды немесе белгілі бір пішіндерден тұратын суретті табатын 
геометриялық мазмұндағы жаттығулар ұйымдастырады. Мұндай тапсырмалар 
баланың математикалық білімге қызығушылығын дамытады, ақыл-ой 
қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересектер қарапайым 
математикалық түсініктермен таныстырады.Онға дейінгі сандарды тура және 
кері бағытта санауға үйретеді. Бала геометриялық пішіндерді (үшбұрыш, 
төртбұрыш, шеңбер) ажыратады. Ересектердің көмегімен сызғышты, жіпті, 
таяқшаны пайдаланып ұзындықты, енін, биіктігін өлшейді. Бала заттарды 
салыстырады: үлкен-кіші, кең-тар, биік-аласа. Ересек баланы қағаз парағында 
бағдарлау дағдысына үйретеді. Тәуліктің таң, күндіз, кеш, түн болып 
бөлінетінін түсіндіреді. Апта күндерін, жыл мезгілдерін бірізділікпен атауға, 
үйретеді, алақанға салып салмақтап, салмақтары бірдей және әртүрлі заттарды 
анықтай білуге үйретеді. 0 цифрымен таныстыру үшін, ересектер балаға 
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қораптағы конфетті (4 дана) санауды, сонан кейін оларды туыстарына: бір 
конфетті анасына, екіншісін - әкесіне, үшіншісін – әжесіне, төртіншісін-
атасына сыйлауды ұсынады. Қорапта ештеңе қалмады. Мұны цифрмен жазуға 
болады, жазғанда «ештеңе» 0 цифрымен таңбаланады. Ноль басқа 
цифрлардың сол жағында ең бірінші тұрады: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ересек 
адам балаға «артық», «кем», «сонша» ұғымдарын ұсақ заттармен (түйме, 
таяқша, тастар, геометриялық пішіндер) таныстырудан бастаған дұрыс. Ересек 
адам балаға төрт дөңгелекті және үш шаршыны санап алып, оларды екі 
қатарға, астына - шаршыны, үстіне – дөңгелектерді қойып жұптап 
орналастыруды ұсынады. Бала бір дөңгелекке жұптастыруға шаршы жетпей 
қалғанын көреді. Яғни, шаршыға қарағанда дөңгелектер артық, ал дөңгелекке 
қарағанда шаршылар кем болды. Егер бір дөңгелекті алып тастасақ, 
шаршылар қанша болса дөңгелектер сонша болады.  

 
«Шығармашылық» білім беру саласы 
Мақсаты: баланың эстетикалық талғамын қалыптастыру, 

шығармашылық ойлауы мен қиялдай білу мәдениетін дамыту. 
Сурет салу ойын-сабағы 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересектер баланың бейнелеу үшін 

қолданылатын құралдар мен материалдар туралы ұғымдарын дамытады. 
Қарындашпен сурет салу. Ересектер қарындаштың қағаз бетіне қалай із 

салатынын көрсетеді, балаға қатты баспай – күнді, бұлтты, үйшіктің суретін 
салуды үйретеді. Ересек адам балаға алдын-ала салынған суретті жасыруды 
(штрихтауды бояуды) ұсынады, мысалы тышқанды мысықтан. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересектер сурет салғандағы дұрыс 
отыру қалыпын көрсетеді, сурет салу техникасын жетілдіреді. 

Қарындашпен, фломастермен сурет салу. Ересектер таяқшаның 
сызбасын салып, балаға жоғарыдан төменге қарай сурет салуға үйретеді. 
Таяқшаның басы мен соңын нүктемен белгілейді де балаға олардың арасына 
сызық жүргізуді сұрайды. Бала тура, тігінен, көлденеңінен, толқын тәрізді 
және тұйық дөңгеленген сызықтарды ырғақты қимылды қайталай отырып 
жүргізеді. Ересек адам балаға белгілі бір тапсырма бермейді, сурет салып 
бітірген соң, одан нені салғанын сұрайды. Егерде жауап беруге қиналса, 
ересек адам бірнеше жауап нұсқасын ұсынады: «Бұл мүмкін балық немесе құс 
па?» Бала мазмұнын анықтаған кезде, жетіспейтін бөлшектерін салып 
аяқтайды(балықтың құйрығын, мысықтың-құлағын). 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересектер пішінін, түсін, 
бөліктерінің орналасуын бере отырып, қарапайым заттардың, құбылыстардың, 
ертегі кейіпкерлерін бейнелеудің біліктері мен дағдыларын дамытады. Бала 
негізгі: қызыл, сары, жасыл, көк, қара, ақ түстерді таниды және атайды. Бала 
асфальтқа бормен, құмға таяқшамен сурет салады. 

Фломастермен және бормен сурет салу. Бала қарапайым, сынық немесе 
ирек сызықтарды, үшбұрыштардың, шаршының, шеңбердің суретін салады. 
Ересектер ауызша айтып, көрсетеді: жаңа қимылдарға баланың қолдары 
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дағдылануы үшін суретті баяу салады. Ересек балаға суретті саусағымен (бір 
немесе бірнеше), сондай-ақ алақанымен салуды ұсынады. Бұған кез-келген 
қағазды, бояуды қолдануға болады. Егерде алақанмен жұмыс жасайтын болса 
бояу болса жайпақ ыдысқа, ал су жайпақ ыдыс немесе банкаға құйылады. Әр 
саусақ белгілі бір бояуға батырылады («Көйлекті әшекейі», «Қоянның іздері», 
«Терезедегі жарық», «Шыршаның шамдары жанды», «Қар жауып тұр», 
«Қақпашылар», «Шөп», «Гүлдер»). 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Ересектер әртүрлі бағыттарға тура 
сызықтар жүргізу, оларды қиылыстыру біліктерін дамытады. Бала дөңгелек 
пішіндегі заттардың (көкөністер мен жемістер, ыдыстар, ойыншықтар, 
жануарлар) суретін салады. 

Қарындашпен, фломастермен және бояулармен сурет салу Бала 
ересектердің үлгісі бойынша немесе сыртқы бейнесін көру арқылы мәнерлі 
бейненің суретін салады. Ересек қағаз парағын тігінен орналастырып, баланың 
композицияларды орналастыру біліктерін дамытады. Заттардың алуан 
түрлілігі туралы түсініктерін кеңейтеді: әртүрлі көлемдегі сопақшалар 
негізінде қонжықтың мәнерлі бейнесін құрастырады, ойыншықтардың сыртқы 
түріне қарап немесе елестетуі арқылы сурет салады. Композиция салу 
біліктерін дамытады - қағаз парағын тігінен орналастырып, парақтың үстіңгі 
бөлігіне басын салады, парақтың ортасына денесін салып, дене бөліктерінің 
пропорциясын бере біледі. Ересектер аюды салуды кезеңдерге бөліп ұсынады: 

- кіші сопақшаны- аюдың басының суретін салады; 
- үлкен сопақшаны – қонжықтың денесін салады; 
- төрт аяғы мен дөңгелек құлақтарын салады; 
- көңілді бейнесін безендіреді; 
- қонжыққа шорты немесе комбинезон кигізеді; 
- киімді жолақтармен және ноқаттармен безендіреді. 
5 жастан 6 жасқа дейінгі  балалар. Бала өзбетімен өнер туындыларын 

оның түрлерін қарастырады. Ересектер мәнерлілік құралдары (ырғағы, түсі, 
пішіні, композициясы) мен мазмұнына назар аударады. Бала жануарлардың, 
адамдардың, ойыншықтардың сыртқы түріне қарап және елестете отырып, 
суреттерін салады, күрделі емес қимылдарын көрсетеді, кейіпкердің бейнесін, 
қимыл кезіндегі қолы мен аяқтарының қалыптарын өзгерте отырып, заттардың 
пропорциясы мен көлеміндегі айырмашылықтарын бере біледі, жиектерін 
қарындашпен жеңілдеп жүргізеді, акварелді палитрада сумен езіп, қажетті 
тығыздықтағы бояу алады. 

Қарындашпен, фломастермен және бояулармен сурет салу Бала қағаз 
парағына сыртқы түріне қарап, заттың жалпы пішінін салады, бейнеленген 
затты штрихтауға тырысады, қарапайым түрдегі өрнектерді салады, тура, 
ирек, жіңішке, жуан сызықтарды, сақиналарды, әртүрлі көлемдегі 
шеңберлерді, жақпаларды, нүктелерді ырғақпен орналастырады, ағаш 
бұтағына қарап салады, жапырақты немесе гүлді бұталарды, бірнеше бөлме 
гүлдерін салады. 

Ересектер сыртқы түріне қарап сурет салу кезеңдерін түсіндіреді: 
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- бейнелейтін затты орналастыру кезеңі: бейнелеуге ыңғайлы болу үшін, 
затты оның үш есе көлеміндей арақашықтыққа орналастыру қажет; 

- екінші кезең – қағаз парағына заттың жалпы пішінінің сызбасын салу, 
яғни оларды қағаз парағына дұрыс орналастыру; 

- үшінші кезең-бейнеленетін заттың көлеңкесін салу. 
Мүсіндеу ойын-сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар.Ересектер баланы сазбен, оның 

қасиеттерімен таныстырады; Бала алақанына сазды салады; алақандарының 
арасына салып «шариктер» жасап уқалайды. Бала бала жалпақ, дөңгелек 
пішіндерді мүсіндейді. Ересектер әртүрлі материалдармен: ермексаз, қамыр, 
жабысқақ қар, ылғал топырақты өз қалауы бойынша және кез-келген пішін 
бере отырып, әрекет етуге мүмкіндіктер береді. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересектер ермексаз, қамыр және 
олардың қасиеттері туралы білімді толықтырады, құрғақ құмды, қарды, 
жарманы, ұнды салыстырады. Саз және ермексаздың көмегімен тәжірибелерін 
байытып, біліктерінің аясын кеңейтеді. Техникалық дағдыларын дамытады. 
Бала қарапайым және күрделірек пішіндегі заттарды – торттарды, самсаларды, 
бутербродтарды, макарондарды мүсіндейді. Мүсіндеуге арналған жұмсақ 
қамыр мен ермексаздан мүсіндейді, мүсіндеуге арналған қамырға барлық 
заттардың таңбаларын салуға, жай ғана оқтаумен жазуға және сынақ жүргізуге 
болады.  

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересектер саздың, қамырдың, 
ермексаздың бөліктерін шымшылау, үзіп алу, созу тәсілдерін қолданып 
көкөністер мен жемістерді, бірнеше заттарды, азық-түлік өнімдерінің бейнесін 
келтіріп, бөлікті алақандарының және жазық беткейдің арасына салып, тура 
және дөңгелек қимыл жасап жаза білуі арқылы  мүсіндеу дағдыларын 
дамытады; күрделі емес заттардың элементтерін біріктіріп ыдыс, 
ойыншықтарды мүсіндейді. Ересек адам ермексаздан картина салуды 
ұсынады. Ересектер суретін салады немесе түрлі түсті қағазды желімдеп: 
алмасыз алма ағашын, шарлары ілінбеген жаңа жылдық шыршаны, ақ 
ноқаттары жоқ саңырауқұлақты, қара нүктелері жоқ ханқызын дайындап 
береді. Бала ермексаздан шариктер мен таяқшалар жасайды және дайындап 
бергендерін толықтырады. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Ересектер ермексазбен жұмыстың 
техникалық: жұмсарту, жалпайту, шиыршықтау, созу дағдыларымен екі 
бөліктен тұратын заттардың пропорцияларын сақтай отырып алақан мен 
саусақ қимылдарын қолданып, ермексаздан, саздан, қамырдың кесегінен адам 
пішіндерін жасап балаларды таныстырады. Бала түрлі тәсілдерді қолданып, 
бейнелер құрады. Ересек баламен бірігіп ермексаздан және табиғи 
материалдардан бөлшектер әзірлейді: картон бетіне ермексазды жағады және 
ермексаздың үстіне жармадан, дәндерден және макароннан мозаика жасайды. 
Ермексаздан жасалған тағамдар дүкен немесе кафедегі қуыршаққа қонаққа 
келетін ойындардың үлгісі болады. Қуыршақтарға арналған пирогты бірнеше 
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тең бөліктерге бөліп, бөлшектер және үлес туралы мен ұғымдарға ие болады, 
ал қонақ - ойыншықтар мен тоқаштарды салыстырып, санай білуді үйренеді. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Бала өзбетімен техникалық 
дағдыларды қолдана отырып, ермексаздың кесегінен сыртқы түріне қарап 
және ойша елестетіп түрлі пішіндегі және көлемдегі көкөністерді, жемістерді, 
бірнеше заттарды, азық-түлік өнімдерінің бейнесін келтіріп, бөлікті 
алақандары мен саусақтарын қимылдата отырып жасайды. Бала өзбетімен 
қарапайым пропорциясын сақтай отырып адамның, жануарды елестетуі 
арқылы мүсіндейді. Көшеде, үйде көрген заттарын, өзі бұрын бақылаған 
заттардың бейнесін береді. Заттарды түрлі қалыптан мүсіндейді. Бейненің 
жеке ерекшеліктерін өздігінен таба алады, ылғал шүберекті, кескішті 
қолданады. Ермексаздан жасалған пішіндермен ересектер қойылымдар 
жасайды. 

Жапсыру ойын-сабақтары 
2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көрсетуімен және 

ауызша нұсқауларымен қағаз парағында (жолақта, шаршыда) бейнелерді 
орналастырады және құрастырады, барлық жаңа заттарға қызығушылық 
танытады: пішіндер ірі, ашық түсті болуы керек, қарапайым композицияларды 
орналастырады және құрастырады: машиналар, үйлер, шарлар, доптар, гүлдер, 
ұлттық бас киімдер. Ересек үйді бейнелеуді ұсынады: түрлі түсті қағаздан 
шаршыны,үшбұрышты және бірнеше тікбұрыштарды (терезелер және есіктер) 
қиып алады. Қағазды қиып алуды балаға түсіндіреді, шығармашылық 
бастауын дамыту үшін баланың өз «үйін» құрастыруына мүмкіндік береді. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің көмегімен дайын 
пішіндерден заттардың бейнелерін құрастырады. Ересек баламен бірге ірі 
және ұсақ элементтерді орналастырады және жапсырады, бейнелейтін заттарға 
сәйкес түстерді таңдайды. Бала желімді қылқаламмен ұқыпты алады, 
клеенкаға орналастырылған дайын пішіндерге жағады, желімнің қалдықтарын 
кетіру үшін шүберекті пайдаланады, түсті бөлшектерді еркін түрде 
жапсырады, суретті қиялынан және ойынан шығарады (адамның, 
жануардың,өсімдіктің сұлбасы, үй немесе автомобиль). Гүлді дайындауды 
түймедақтан бастайды: ересек шеңбер және бірнеше сопақ-жапырақтарды 
қиып алады, жолақты ортасынан бүктейді және тағы да 2 рет ортасынан 
бүктейді, салынған кескіні бойынша қиып, бірден 8 бірдей жапырақтарды 
қиып алады. Бала жапырақтарды ортасына және екі жапырақты - үлкен және 
кіші жапырақты жапсырады. 

4 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Ересектер бұрыштарын бүктеу 
арқылы шаршыдан дөңгелек пішіндерді және тікбұрыштан сопақша 
пішіндерді қиып алуды көрсетеді. Бала ересектің көмегімен элементтерді 
жапсырады, желімді, шүберекті пайдаланады. Ересектер қайшымен жұмыс 
жасағанда сақ болуды: қайшыны сілтемеуді, қайшыны сақиналарынан ғана 
ұстау керектігін ескертеді. Ересек жапсырудың күрделі нұсқаларын ұсынады: 
жеке қиылған бөлшектерден тұтас суреттер құрастырады. Ересек түрлі түсті 
қағазды қияды, бала бейнеленген затқа ұқсас геометриялық пішіндерді үлкен 
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параққа жапсырады. Ересек баланың дұрыс таңдағанын және жапсырғанын 
тексереді. Ересек түрлі түсті қағазға түрлі өлшемді сопақшалар мен 
дөңгелектердің, әртүрлі жануарлардың (аю,ит, мысық) суретін салады. 
Қиылған пішіндердің көмегімен балаға пирамиданы қалай дұрыс жинау 
керектігін көрсетеді, содан кейін балаға тапсырманы дербес орындауды және 
«пирамиданы» қағазға жапсыруды ұсынады. Баланы заттардың көлемдерімен, 
жүйелілік ұғымымен және кеңістіктік қатынаспен (үстінде, астында,жоғары, 
төмен) таныстырады. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересектердің ауызша 
нұсқауларымен пропорциясын, құрылымын, түрлі заттардың бөліктерінің 
кескінін, көлемдері бойынша заттарды сәйкес формада, жапсыруды 
құрастырады. Түрлі түсті қағаздың бөліктерін белгілі реттілікпен: өрнекті 
түстерді кезектестіріп немесе нақты бейнені толтырып жапсырады. Бала 
негізгі пішіндерді жапсырғаннан кейін, жеткіліксіз бөлшектерін өзі салып 
аяқтайды. Бала жолақтардан тікбұрыштарды қиып алады; шаршыларды 
үшбұрыш етіп қияды, шаршының немесе тікбұрыштың бұрыштарын кесіп, 
дөңгелек және сопақша пішіндерді қияды. Ересектің көмегімен екіге 
бүктелген қағаздан түрлі бейнелерді қиып алады, екіге бүктелген қағаздан 
симметриялы кескінді заттарды, қағаздан бірден  бірнеше бірдей кескіндерді 
қиып алады. Ересек қағаз парағында «толтырылған» нысанның кескінін (күзгі 
жапырақтар,ыдыстар және басқа нысандар) салады, бала түрлі түсті қағаздан 
ұсақ бөліктерді қиып алады және салынған затқа жапсырады. 

 
«Әлеуметтік орта» білім беру саласы 
Мақсаты: жағымды мінез-құлыққа және қоғамдағы қарым- қатынастарға 

қабілетті шығармашыл жеке тұлғаны тәрбиелеу, үлкендерді сыйлауға, Отанға 
деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. 

Айналамен таныстыру ойын-сабақтары 
1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар. Ересек: өзі туралы, өзінің есімі; 

өзінің әрекеттері туралы (қолын жуады, тамақтанады, ойнайды, киінеді, 
шомылады); тілектері туралы (қыдыру, ойнау); жақын адамдары, отбасы 
мүшелері туралы (ана, әке, әже, ата); заттық орта - ойыншықтар, тұрмыстық 
заттар, тамақ, жеке заттары туралы қарапайым ұғымдармен таныстырады. 
Ересек затты атайды, бала оны көрсетеді. Ересек баланы үй жануарларымен 
(ит, мысық, әтеш, тауық) таныстырады, олардың төлдерін дұрыс атайды. 
Өсімдіктер мен жануарларға қызығушылықтарын дамытады, оларға 
қамқорлық жасауға тәрбиелейді. 

2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар. Ересек баланы жақын айналасымен: 
туыстық қатынастармен, отбасы мүшелерінің жас мөлшерлерімен 
таныстырады, тілдік қарым-қатынасқа деген қажеттілікті дамытады. Бала 
айналасындағы ойыншықтармен, заттармен олардың ерекшеліктеріне және 
қолданысына сәйкес әрекет жасайды. Ересек карточкаларды көрсетеді, бала 
затты немесе ойыншықты атайды, содан кейін оларды ауыстырады, біраз 
уақыттан соң қайтадан көрсетеді. Ересек баланы өсімдіктермен, 
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жануарлармен, өлі табиғат құбылыстарымен таныстырады, өсімдіктердің 
кейбір белгілерін дұрыс атайды (жапырақтардың, гүлдердің түстерін), бала 
жануарлардың қимылдарын және дауыстарын көрсетеді. Ересек «Не жоқ?» 
деген ойынды ұсынады: бала көзін жұмады, ересек жануарлардың біреуін 
алып тастайды, бала көзін ашып, қай жануардың жоқ екенін табады. 

3 жастан 4 жасқа дейінгі балалар. Ересекпен бірге отбасылық 
суреттерді қарастырады және бала отбасы мүшелерін, олардың әрекеттерін 
атайды. Бала ересекпен бірлесіп заттарды қарастырады және атайды, олардың 
айырмашылықтарын, көлемдерін, түстерін, пішіндерін тексереді. Ересектер 
балабақша туралы, көлік құралдарының қолданысы туралы, балалардың 
тұратын қаласы немесе ауылы туралы, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері туралы түсініктерін кеңейтеді. Ересек өсімдіктердің, 
жануарлардың жекелеген белгілерімен таныстырады, оларды анықтайды. Бала 
сенсорлық эталондарды (түс, пішін, көлем) пайдалана  отырып, заттарды 
салыстырады және оларды сыртқы белгілері бойынша топтастырады. Ересек 
бір өсімдікті таңдап алып, бала оның қандай өсімдік екенін таба алатындай 
етіп, оны суреттейді 

4 жастан 5жасқа дейінгі балалар. Ересектер баланың туыстық 
қатынастар жайлы түсініктерін дамытады. Бала отбасының мүшелерін, 
олардың әрекеттері мен өзара қарым-қатынастарын атайды. Бала өзі және 
өзінің отбасы, отбасылық мерекелер туралы әңгімелейді. Ересекпен бірлесіп 
мерекелерге дайындыққа қатысады. Ересек үлкендердің еңбегімен, адамның 
тұрғын үйімен, бағдаршамның белгілерімен, көшеде өзін ұстаудың мінез-
құлық ережелерімен, даңғыл жолмен және тротуармен таныстырады. Бала 
суреттерде салынған заттарды немесе ойыншықтарды атайды және суреттейді. 
Басында ересек затты суреттейді-бала қандай зат екенін табады, содан кейін 
бала затты суреттейді - ересек қай зат суреттелгенін табады. Ересектер 
өсімдіктер мен жануарлардың құрылымына тән ерекшеліктерімен 
таныстырады және тіршілік ету жағдайларына олардың тәуелділігін 
анықтайды. Балаға гүл дүкеніне барып, гүл сатып алуды ұсынады. Ересек 
өсімдіктің атын атамай, оны суреттейді, бала оны танып және атын атап, 
«сатып алуы» қажет. 

5 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Ересек баланың туыстық 
байланыстар жайлы түсініктерін дамытады. Бала өзінің жасын, өзінің толық 
атын, тегін, әкесінің атын, ата-аналарының есімдері мен тектерін, отбасының 
басқа мүшелерін атайды. Ересек адам баланың шығу тегіне қызығушылығын 
дамытады, ата-аналарына және басқа туыстарына сыртқы ұқсастығын көре 
білуге көмектесед. Баланың отбасы мүшелеріне қамқорлық жасау ниетін 
тәрбиелейді, үй тапсырмаларын орындайды, өзінің мейірімділік сезімдерін 
отбасы мүшелеріне ауызша білдіреді. Заттардың қандай материалдардан 
жасалғанын дербес анықтайды және атайды; олардың сапалары мен 
қасиеттерін сипаттайды. Ересек телефонның, компьютердің, теледидардың, 
радионың қолданысы туралы және оларды пайдаланудың кейбір қарапайым 
ережелері жайлы білімдерін дамытады. Туған ел, мемлекеттік және халықтық 
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мерекелер, еліміздің рәміздері жайлы білімдерін дамытады. Ересек Қазақстан 
Республикасының Президенті - халыққа қызмет ететінін, өз халқының түрлі 
мәселелерін шешетіні туралы әңгімелеп береді. Ересектер әскер туралы, өз 
отанын қорғау қиын да, құрметті парыз екені жайлы әңгімелейді. Ересек адам 
Ұлы Отан соғысы жылдары өз Отанын қорғаған қазақстандық 
жауынгерлермен таныстыра бала тақырып бойынша карточкаларды іріктейді, 
жалпылама атау таңдайды және өз таңдауын түсіндіреді. Ересектер баланы 
жолдан бағдаршам түсінің белгілеріне сәйкес өтуді, өлі табиғат заттарын 
адамның қолымен жасалған заттардан ажырата білуге, өсімдіктер мен 
жануарлардың тіршілігіндегі өзгерістер күннін көзінен, жарықтан және 
жылудан тәуелді екені туралы қорытынды жасауға үйретеді. Ересек балаға 
өсімдікті жемістері бойынша, бүтінді бөліктері бойынша табуды ұсынады 
Ересек балаға жеміс бөлігін жеп көруді ұсынады, бала қандай жеміс жегенін 
және оның дәмін атап беруі керек. Баланың сөздік қорын: қышқыл, тәтті, ащы, 
қышқыл-тәтті сөздерімен кеңейтеді.  
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Ата-аналарға хат 
 
Мектеп жасына дейінгі балалары мектепке дейінгі ұйыммен 

қамтылмаған ата-аналарға арналған бағдарлама балалардың жастарына сәйкес 
тәрбиелеу мен оқытудың мазмұнын меңгеру бойынша жұмысқа ата-аналардың 
қатысу белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ата-аналарға арналған 
бағдарлама сауат ашу негіздерін игермеген балаларға арналған,оның 
мазмұнын жүзеге асыру баланы мектепте оқуға сапалы дайындауға ықпал 
етеді.Бағдарлама мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың тәрбиелік, 
дамытушылық, білімділік мақсаттарын қамтамасыз етеді. Ата-аналарға 
арналған бағдарламаның ерекшелігі қолайлы әлеуметтендіруге және 
балалардың кажетті дағдыларды игеруіне ықпал ететін, мектеп жасына дейінгі 
балалардың кешенді дамуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Ата-аналардың міндеті: 
-баланың білімге деген қызығушылығын қолдау және оның 

жетістіктеріне қуана білу; 
- балаларды отбасында оқыту олардың әрекеттерді дербес орындауына, 

ата-аналарға баланың мектепте оқуға даярлығын анықтауына мүмкіндік 
береді; 

-бала мектепке барғанда оқыту процесіне қолайлы  бейімделу үшін, 
арнайы біліктер мен дағдыларды меңгеруі тиіс. Бұл дағдылар мен біліктер 
баланың қоршаған ортада қалай бағдар жасайтынын көрсетеді, оның мектепке 
деген көзқарасын және білім қорын анықтауға көмектеседі.  

Мектепке дейінгі жастың соңында баланың мектепте оқуға дайындық 
деңгейі болуы тиіс: 

Денсаулық сақтау дайындығы: 
- дене жаттығуларын орындауға қызығушылық танытады; 
- қарапайым гигиеналық шараларды біледі (жуыну, тістерін тазалау); 
- түрлі қимылдарды орындайды (1,5 минут ішінде баяу қарқынмен 

үздіксіз жүгіру, жүру, секірулер, ойындар), шағын топтармен және барлық 
топпен сапқа, шеңберге, қатарға тұрады, қатардағы өзінің орнын біледі. 

Коммуникативтік-тілдік дайындығы: 
- сөзді тыңдайды және түсінеді, диалогқа қатысады; 
- тұрмыстық бұйымдарды және табиғи ортаның заттарын ажыратады; 
- дыбыстарды ажыратады, сөз тіркестері мен сөйлемдерді  құрастырады. 
Танымдық дайындығы: 
- 10 - ға дейін тура және кері санайды; 
- тәулік бөліктерін ажыратады және атайды; 
- геометриялық пішіндерді таниды және атайды; 
- ересектердің еңбегі туралы біледі; 
- өз елінің, туған қаласының (ауылының) атауын біледі; 
- өз елінің мемлекеттік рәміздерін ажыратады, әнұранды біледі. 
Шығармашылық дайындығы: 
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- үлгі бойынша заттардың, гүлдердің, жемістердің, көкөністердің, 
ойыншықтардың суреттерін салады; 

- шеңберде, сопақшада, шаршыда,тікбұрышта, жолақта өрнек 
құрастырады; 

- дөңгелек және сопақ пішіндерді қиып алады; 
- шаршы мен үшбұрыштың бұрыштарын қиып алады; 
- түрлі сюжеттерді бейнелей алады; 
- таныс әндерді айтады; 
- ырғақты қимылдарды тактпен орындайды. 
Әлеуметтік дайындығы: 
- жақындарына және айналасындағы адамдарға қамқорлық танытады; 
- құрдастарымен бірлескен әрекетке қатысады; 
- адамдармен қарым-қатынаста ненің «жақсы» және ненің «жаман» 

екенін түсінеді; 
- еңбек тапсырмаларын орындайды, үлкендерді сыйлайды; 
- әдеби кейіпкерлердің іс-әрекетіне өзінің пікірін айтады. 
Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде - 
Ата-аналар білуі керек: 
- ерте жастағы және мектепке дейінгі жастағы балалардың даму 

ерекшеліктерін; 
- психология және педагогиканың әдістері мен тәсілдерін, жеке 

тұлғаның ерекшеліктерін; 
- балалармен өзара іс-қимыл әдістері мен формаларын; 
- ойын-сабақтардың түрлерін және олардың дамытушылық, білімділік, 

тәрбиелік әлеуетін; 
- балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды. 
Орындай білу керек: 
-баланың жасына және қызығушылықтарына сәйкес дамытушы ортаны 

құру; 
- баламен ойын-сабақтарды ұйымдастыру; 
- баланы дамыту, оқыту және тәрбиелеу мақсатында ойындық 

жағдаяттарды пайдалану;  
-баланы мектепте оқытуға даярлауда  оның жеке мүмкіндіктерін 

пайдалану. 
Меңгеруі керек: 
- танымдық  ақпаратты пайдалану тәсілдерін; 
- баланың өмірінен деректер жинақтауды, бақылау әдісін; 
- балалардың дене, зияткерлік және жеке тұлғалық дамуын қамтамасыз 

ету үшін оңтайлы жағдай жасауды; 
Түсінік болуы керек: 
- жеке тұлғаны қалыптастыру факторлары туралы; 
- баланың тұлғалық дамуына әсер ететін қозғаушы күштер туралы; 
Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыруда  
Дағдылары болуы керек: 
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- барлық іс-әрекет түрлерінде баланы дамытудың қолайлы жолдарын 
ескеру; 

- мектепте жақсы оқу үшін сапалы мектепалды даярлықпен қамтамасыз 
ету. 
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Пояснительная записка 
 
Вопросы развития детей дошкольного возраста неразрывно связано со 

стратегией национального развития и являются неотъемлемой частью 
государственной политики Республики Казахстан. Дошкольный возраст 
является чрезвычайно важным для формирования интеллекта, личности, 
социального и эмоционального развития человека. Дошкольное воспитание и 
обучение - первый уровень системы непрерывного образования в создании 
условий для развития личности ребенка способствует успешной адаптации в 
постоянно меняющемся мире. 

Создание Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 
воспитания и обучения (№ 292 от 13 мая 2016 года) продиктовано 
следующими факторами: 

- потребность в полном охвате детей дошкольным образованием; 
- оказание методической помощи семьям, воспитывающих детей в 

домашних условиях; 
- отбор содержания обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

неохваченных дошкольными организациями. 
Государственный стандарт призван обеспечить полноценное 

познавательное, художественно-эстетическое, социальное и физическое 
развитие ребенка. 

Содержание Программы для родителей, имеющих детей дошкольного 
возраста, неохваченных дошкольными организациями составлено с учетом 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, в соответствии с 
требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 
воспитания и обучения. 

Программа предназначена для обучения ребенка в семье по усвоению 
необходимых навыков, способствующих благоприятной подготовки их к 
школе: научить родителей создавать игровые ситуации для организации игр-
занятий; отбирать игрушки и пособия с учетом возрастных и индивидуальных 
потребностей ребенка; помочь освоить приемы проведения игр, направленные 
на развитие детей дошкольного возраста. 

Цель: оказание методической помощи по основам психологии и 
педагогики родителям, имеющих детей дошкольного возраста, неохваченные 
дошкольными организациями. 

Задачи: - обеспечение доступности содержания дошкольного 
образования; 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, 
обучения в соответствии возраста детей; 

- обучение организации совместной работы взрослого с ребенком в 
семье. 

В зависимости от способностей ребенка и его возраста, а также качества 
учебного материала, определяет, насколько самостоятельно осваивает 
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предмет. Усилия взрослого в соответствии с возрастом детей должны быть 
направлены на определенные виды детской деятельности: 

1. Младший дошкольный возраст - с детьми 1 года – 2 лет – совместная 
работа взрослых и детей в игре; 

2. Средний дошкольный возраст – с детьми 3-4 лет – взрослые помогают 
детям добывать знания из книжек, мультфильмов, развивающих игр, давая 
возможность на играх-занятиях самостоятельно осваивать новые знания и 
умения; 

3. Старший дошкольный возраст – с детьми 5-6 лет – взрослые учат 
детей отвечать на вопросы, решать задачи, рисовать, конструировать, 
воспитывают самостоятельность в поиске нового материала. 

Программа для родителей способствует правильной организации 
игровой и учебной деятельности поэтапно: 

1 этап - подготовительный – взрослый планирует свои действия, затем 
прорабатывает отдельные детали проведения игр-занятий; 

2 этап - практический – взрослый развивает пассивный и активный 
словарь ребенка. Навыки рисования, лепки, аппликации, конструирования. 
Навык математических действий (счет, форма, величина, масса). Новый 
информационно-познавательный материал сравнивают, анализируют, делают 
простейшие выводы. 

3 этап – заключительный - взрослый оценивает усвоенный материал, 
определяет готовность ребенка к обучению в школе. Методы обучения 
ребенка в семье – поисковые, которые включают постановку проблем и поиск 
решений, отбор информации. 

Программа способствует повышению педагогической грамотности 
родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 
предоставляет возможность для совместной работы взрослого с ребенком в 
семье и руководствоваться ею в игровой и учебной деятельности. 

Ожидаемый результат: 
- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

семейного воспитания детей; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества педагогов с 

родителями. 
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Содержание программы для родителей, имеющих детей 
дошкольного возраста, неохваченных дошкольными организациями 

 
Программа состоит из 5 образовательных областей: «Здоровье», 

«Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум», ориентированных на 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. При 
организации игровой и учебной деятельности для детей дошкольного 
возраста, неохваченных дошкольными организациями родитель, как 
организатор детской деятельности, решает, когда детям ложиться и когда 
вставать, в какой половине дня лучше заниматься, распределяет игры-занятия 
в течение недели: какими-то предметами нужно заниматься каждый день, 
какими-то два раза в неделю. Ребенок должен с самого начала привыкать к 
качественной оценке своей работы: рисовать нужно прилежно, читать стихи с 
выражением, пересказывать – точно и близко к тексту, решать задачи. Такая 
система оценок должна ориентировать ребенка на реальный результат. 
Содержание работы взрослого: - работа по образцу развивает предметно-
действенное мышление, на ее основе ребенок учится соотносить 
геометрические формы. Обучающая игра способствует развитию у детей 
познавательного интереса, зрительного и слухового восприятия и памяти. 
Пальчиковая гимнастика в соответствии с возрастными особенностями детей 
раннего и дошкольного возраста, ее основная цель – развитие мелкой 
моторики и координации движений. Игра с движениями направлена на 
развитие у детей умений слушать и понимать текст, а также выполнять 
движения в соответствии с текстом. 

 
Образовательная область «Здоровье» 
Цель: воспитание у ребенка сознательного отношения к собственному 

здоровью, развитие двигательной активности и формирование физических 
качеств. 

Игры-занятия по физической культуре 
Дети от 1 года до 2 лет. С помощью взрослого ребенок выполняет 

упражнения: поворачивает голову вправо, влево, переворачивается со спины 
на живот, на бок, держит мяч обеими руками и одной рукой; собирает разные 
по размеру мячи и шарики. Ребенок самостоятельно катает шары; бросает мяч 
двумя руками вперед; катают мяч вперед (сидя, стоя); бросают мяч вниз, 
вдаль, ползает, применяет простейшие игры, элементы плясок. Взрослый 
показывает, как надо кидать вдаль средние мячи обеими руками, а маленькие 
мячи - одной рукой (то правой, то левой). Взрослый называет цвет и размер 
мячей, ребенок повторяет и кидает мячи так, как ему показывает взрослый. 
Взрослый предлагает ребенку выполнить упражнения: показать руки, для 
этого ребенку необходимо руки выпрямить вперед, ладонями вверх, сказать 
«Вот», показать, как шагают наши ножки, для этого ребенок высоко 
попеременно поднимать ноги, размахивая руками. 



27 
 

Дети от 2 до 3 лет. Ребенок самостоятельно ходит, бегает, лазает, 
ползает, прыгает на месте, катает мячи, бросает мяч двумя руками из-за 
головы и от груди, ловят мяч, брошенный взрослым. По просьбе взрослого 
ребенок подходит к ящику на расстояние около 50 см (взрослый показывает 
ребенку, где нужно остановиться). Ребенок берет у взрослого мяч и захватом 
сверху бросает его в ящик (корзину) попеременно правой, левой рукой. С 
показом или словесными указаниями взрослого ребенок выполняет 
упражнения: изображает «самолет», ноги слегка расставить, руки опустить 
вниз, руки в стороны (крылья самолета), опустить руки (улетел самолет). 
Изображает «неваляшку», ноги ставит врозь, руки назад, слегка наклоняется 
вперед, выпрямляется. 

Дети от 3 до 4 лет. Взрослый предлагает выполнить основные виды 
движений: ходьба, бег, прыжки, метание, бросание и ловля мяча, ползание и 
лазанье. С помощью взрослого ребенок катается на санках, трехколесном 
велосипеде, на качелях, качалках. Взрослый расставляет кубики на 
расстоянии друг от друга и кладет на них рейку, получается несколько 
«ворот». Ребенок берет мяч, катит в ворота и бежит за ним. Проходит в ворота 
на четвереньках, ребенок выпрямляется, догоняет мяч и приносит его на 
прежнее место. Взрослый предлагает ребенку выполнить упражнение: ноги 
слегка расставить, руки за спину, хлопнуть в ладоши, сказать «Хлоп-хлоп», 
голову не опускать; сесть на стул, наклониться вперед, погладить правый 
тапочек, выпрямиться, наклониться вперед, погладить левый тапочек. 

Дети от 4 до 5 лет. Ребенок правильно выполняет движения в 
различных формах организации двигательной деятельности, выполняет 
основные виды движений в ходьбе и беге, прыжках и метании, бросает и 
ловит мяч, ползает и лазают. С показом или словесными указаниями взрослого 
передвигается на лыжах, выполняет несложные упражнения по плаванию, 
принимает участие в подвижных играх. Взрослый, отходя от ребенка, бросает 
ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Игру можно 
проводить дома и на улице. Взрослый предлагает ребенку выполнить 
упражнения: встать, руки к плечам, локти опущены, ребенок поднимает руки 
вверх, вдох, опустить вниз, выдох. Ребенок наклоняется вперед, касается 
правой рукой внутренней стороны левой пятки, затем поднимается, затем 
наклоняется вперед, касается левой рукой внутренней стороны правой пятки. 

Дети от 5 до 6 лет. Взрослый знакомит ребенка с навыками 
безопасного поведения в быту, на улице, в условиях природы и обогащает 
двигательный опыт детей через совершенствование основных движений. 
Ребенок самостоятельно ходит на лыжах, катается на коньках, санках, ездит 
на двухколесном велосипеде. С помощью взрослого плавает, занимается 
теннисом, баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой, 
акробатикой. Принимает участие в подвижных играх: взрослый бросает мяч 
со словами: «Мячик кверху!» В это время ребенок старается как можно 
дальше отбежать. Взрослый ловит мяч, кричит «Стой!» Ребенок должен 
остановиться, а взрослый, не сходя с места, бросает мяч ребенку. 
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Образовательная область «Коммуникация» 
Цель: воспитание личности ребенка, способного общаться с 

окружающими людьми на государственном языке и других языках. 
Игры-занятия по развитию речи 
Дети от 1 года до 2 лет. Взрослый расширяет запас понимаемых слов, 

обозначающих названия предметов. Взрослый на своем примере показывает 
действия, стимулируя активность ребенка. Взрослый связывает слова между 
собой и просит ребенка произнести их. Вместе с взрослым ребенок 
рассматривает рисунки, иллюстрации книжек, взрослый показывает основные 
элементы изображения: на переднем плане, на заднем плане, в середине. 

Дети от 2 до 3 лет. Взрослый способствует развитию пассивного и 
активного словаря ребенка, учит говорить фразами. Ребенок понимает 
обращенную к нему речь. Взрослый предлагает ребенку внимательно 
рассмотреть рисунок и просит показать, что было изображено. Взрослый 
предлагает повторить слово за ним. Вместе со взрослым ребенок описывает 
изображение. 

Дети от 3 до 4 лет. С показом или словесными указаниями взрослого 
развивает у ребенка коммуникативные навыки и умения. Ребенок владеет 
речью для общения со взрослыми и сверстниками. Устанавливает связь между 
знакомыми предметами, передает словами. Ребенку предлагается из набора 
картинок извлечь одну из них и рассмотреть расположения предметов и лиц. 
Затем ребенок должен рассказать о том, что изображено. Вместе со взрослым 
описает картинку, придумает небольшой рассказ по сюжету. Упражнение 
следует проводить до тех пор, пока ребенок не сумеет воспроизвести 
увиденное в основных чертах. 

Дети от 4 до 5 лет. Ребенок свободно общается со взрослым и 
сверстниками в различных видах деятельности. Взрослый начинает учебную 
деятельность со знакомого материала, затем переходить к более сложным 
упражнениям. Ребенок придумывает рассказ по предложенному началу и 
окончанию. Взрослый готовит ребенка к анализу звукового состава слова, 
задает вопросы: Какой звук слышишь в начале слова? (аист, индюк, утка, 
банка, душ, лук). Какой звук слышишь в конце слова? (кот, мак, нос, шары, 
луна, окно). Взрослый голосом выделяет нужный звук и несколько раз 
повторяет слово (сссова, синнница, заааяц, зеббра, цыпппленок, шапккка, 
жжжжаба, чччашка, щщщука). Предлагает ребенку повторить за взрослым 
слова, в которых содержатся трудные для него звуки. 

Дети от 5 до 6 лет. С показом или словесными указаниями взрослого у 
ребенка появляются навыки понимания и употребления необходимых слов для 
общения. Ребенок описывает различные предметы, понимает и усваивает 
определенную тему; задает вопрос «Почему?»; устанавливает причинно-
следственные связи, сходство и различие между предметами, обогащает 
словарный запас в ходе формирования представлений, знаний об окружающем 
мире. Взрослый знакомит ребенка со сложными словами (самовар, водолаз, 
мясорубка, ледокол, самокат, вездеход), разбирает с ребенком каждое слово, 
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из каких слов оно состоит. Взрослый объясняет, что есть и другие сложные 
слова, знакомые ребенку: телефон, магнитофон, микроскоп, телевизор, но они 
образованы от иностранных слов. Взрослый просит ребенка повторить за ним 
сложные слова. Взрослый повторяет каждое слово несколько раз, делит его на 
слоги, отчетливо проговаривает каждый звук. 

Игры-занятия по художественной литературе 
Дети от 1 года до 2 лет. Вместе со взрослым рассматривает 

иллюстрации, картинки, слушает комментарии к ним. Взрослый создает 
условия для слушания и понимания доступных им по содержанию сказок, 
рассказов, стихотворений, потешек. Взрослый способствует появлению 
навыка сопереживания героям произведений, эмоционального отклика на 
ритм и музыкальность народных произведений, стихов, песенок. Взрослый 
читает сказки, вместе с ребенком разучивает стихи. 

Дети от 2 до 3 лет. Ребенок слушает хорошо знакомые произведения и 
рассматривает картинки. Ребенок понимает содержание сказок, рассказов, 
стишков и прослеживает за развитием действий. Взрослый читает сказки и с 
ребенком разучивает стихи. 

Дети от 3 до 4 лет. Ребенок слушает, понимает содержание сказки, 
запоминает образные слова. Взрослый произносит потешки, стихотворения 
осмысленно, не спеша, четко выговаривая звуки, и поддерживает у ребенка 
интерес к книгам. Взрослый читает сказки и с ребенком разучивает стихи. 

Дети от 4 до 5 лет. Взрослый знакомит ребенка с художественными 
произведениями разной тематики, оценивает поступки героев, сопоставляет 
содержание рассказов, сказок с их названиями. Ребенок проявляет интерес к 
книгам. Взрослый учит ребенка осмысленно запоминать потешки и 
стихотворения, сохранять последовательность сюжета при пересказывании 
знакомых сказок, передавать характер персонажей. Взрослый читает сказки, 
ребенок пересказывает содержание сказки и вместе с ребенком разучивает 
стихи. 

Дети от 5 до 6 лет. С помощью взрослого понимает литературный 
жанр: сказка, рассказ, стихотворение и знакомится с художественными 
образами. Взрослый знакомит с литературными произведениями, отражающие 
события общественной жизни, природы, окружающей действительности, 
особенностей жизни и быта казахского народа, о разных национальностях 
нашей республики. Взрослый поощряет желание учиться, развивает 
восприятие, внимание, память, мышление, ребенок пытается осваивать навыки 
чтения. Взрослый читает сказки, ребенок пересказывает сказку близко к 
тексту и с ребенком разучивает стихи. 

 
Образовательная область «Познание» 
Цель: формирование личности ребенка, владеющего навыками 

познавательной деятельности. 
Игры-занятия по формированию элементарных математических 

представлений 
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Дети от 1 года до 2 лет. Взрослый создает условия для сенсорной 
сферы по развитию восприятия, внимания, мышления. Взрослый учит ребенка 
ориентироваться в цвете, форме и величине. В игре-занятии по сенсорному 
развитию взрослый знакомит ребенка с геометрическими формами (кубик, 
кирпичик, шар). Вместе с взрослым ребенок рассматривает и сравнивает 
модели фигур (овальную форму с круглой, квадратную с прямоугольной), 
фигуры сопоставляет попарно. Взрослый организует обследование фигур 
осязательными и зрительными путями. Ребенок обводит контур, скользит 
руками по поверхности моделей - таким образом, обеспечивается общее 
восприятие формы. 

Дети от 2 до 3 лет. С помощью взрослого понимает, что игрушки, 
фрукты, предметы можно сосчитать; считает во время совместной домашней 
работы, например, принести определенное количество предметов. С показом 
или словесными указаниями взрослого сравнивает предметы, например, 
принести большой клубок или поднос, который шире. С помощью взрослого 
группирует однородные предметы по одному из сенсорных признаков. 
Ребенок выполняет задания, ориентируясь на образец и словесное указание 
взрослого, например, составляет пирамидки разных цветов из трех и более 
последовательно уменьшающихся деталей по принципу простого чередования 
2 свойств (по цвету и форме, форме и величине, величине и цвету). Очень 
полезны игры на установление приблизительного сходства предмета с 
геометрической фигурой: взрослый спрашивает у ребенка, на что похож овал 
(на огурец, дыню, яйцо), треугольник (на крышу дома, на пирамидку), круг (на 
солнышко, мяч). 

Дети от 3 до 4 лет. Взрослый способствует развитию сенсорных 
способностей, умению анализировать, знакомит с элементарными понятиями 
о множестве. С помощью взрослого определяет пространственные 
направления в непосредственной близости от себя. Ребенок раскладывает 
предметы правой рукой слева направо. Ребенок называет и ориентируется в 
частях своего тела (голова, ноги, руки). Взрослый знакомит о живой и 
неживой природе, о правилах поведения в природе и простейшие взаимосвязи. 
Взрослый с ребенком готовит пособия для счета (цветные кружочки, кубики, 
полоски бумаги; игры «Лото» и «Домино»). Взрослый вместе с ребенком 
начинает сравнивать группы предметов, картинок, фигур, которые располагает 
друг под другом, например, взрослый кладет на стол три красных круга, а под 
ними один синих. Ребенок сравнивает, каких кругов больше, каких меньше. 
Взрослый объясняет, и делает простейший вывод: красных кругов много, 
синих кругов - один. Знакомит с геометрическими фигурами проходят 
успешнее, если ребенок, например, сложит фигуру из палочек, слепит из 
пластилина, вырежет из бумаги или сконструирует. 

Дети от 4 до 5 лет. Ребенок отсчитывает предметы по образцу и 
названному числу, в пределах 3, 4, 5. Взрослый объясняет о соотношении 
цифры и числа, количества и цифр. Развивает умение ориентироваться в 
пространственных направлениях в непосредственной близости от себя. 
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Ребенок раскладывает предметы правой рукой слева направо. Ребенок 
называет части своего тела (голова, ноги, руки). Называет части суток: утро, 
день, вечер, ночь. Ребенок должен иметь представление о том, в каких случаях 
люди пользуются порядковым счетом. Ребенку необходимо объяснить, что 
вопросы «Который?», «Какой по счету?» требуют особого пересчитывания. 
При этом каждый предмет получает свой номер в ряду, и для ответа на вопрос 
«На котором месте» или «Который по счету?» существенное значение имеет 
направление счета. При определении порядкового номера принято считать 
слева направо. Взрослый подбирает для счета предметы мужского рода, 
женского рода, например, цветные изображения яблока, сливы и ананаса, и 
показывает, как в зависимости от того, какие предметы пересчитываются, 
изменяются слова «один, два» и так далее. «Одно яблоко, одна слива, один 
ананас. Два яблока, две сливы, два ананаса» и так далее. Очень часто ребенок 
числительное «один» заменяет словом «раз». Когда ребенок начинает считать: 
«Раз, два, три», взрослый останавливает его, берет в руки, например, мяч и 
спрашивает: «Сколько мячей?» «Один мяч», - отвечает ребенок. – «Правильно, 
один мяч. Нельзя сказать «раз мяч». И считать надо так: «один, два...». 
Взрослый предлагает ребенку положить на стол кубик и спрашивает: Сколько 
кубиков на столе? Количество предметов обозначается знаком. Этот знак 
называется «цифра». Цифра «один» обозначает число предметов - один кубик. 
Далее можно показать ребенку цифру 1, предложить раскрасить ее. Точно так 
же можно познакомить ребенка и с другими цифрами. Взрослый организует 
занимательные игры и упражнения геометрического содержания, например, 
надо посчитать количество треугольников или квадратов в составленной 
фигуре или найти картинку, составленную из определенных фигур. Такого 
рода задания развивают у ребенка интерес к математическим знаниям, 
способствуют формированию умственных способностей. 

Дети от 5 до 6 лет. Взрослый знакомит с элементарными 
математическими представления. Обучает ребенка счету до десяти в прямом и 
обратном порядке. Ребенок различает геометрические фигуры (треугольник, 
четырехугольник, круг). С помощью взрослого измеряет длину, ширину, 
высоту при помощи линейки, веревочки, палочек. Ребенок сравнивает 
предметы: больше - меньше, шире - уже, выше – ниже. Взрослый обучает 
ребенка навыку ориентирования на листе бумаги. Взрослый объясняет, что 
утро, день, вечер, ночь составляют сутки. Взрослый обучает соблюдению 
правильной последовательности при назывании дней недели, времен года, 
умению находить равные и неравные по весу предметы, взвешивая их на 
ладонях, сначала на контрастных показателях. При знакомстве с цифрой 0, 
взрослый предлагает ребенку пересчитать конфеты в коробке (4 штуки), а 
потом угостить ими своих родных: одну конфету маме, другую - папе, третью 
- бабушке, четвертую - дедушке. В коробке не осталось ничего. Это можно 
записать цифрой, на письме «ничего» обозначается цифрой 0. Ноль ставят 
самым первым слева в ряду других цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взрослый 
знакомит ребенка с понятиями «больше», «меньше», «столько же», лучше 
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начинать с использования различных мелких предметов (пуговицы, палочки, 
камешки, геометрические фигуры). Взрослый предлагает ребенку отсчитать 
четыре кружка и три квадратика и разложить их в два ряда, один под другим, 
сверху кружочки, снизу - квадратики. Раскладывать нужно так, чтобы под 
кружком лежал квадратик. Ребенок видит, что одному кружку не хватило 
пары. Значит, кружков больше, чем квадратиков, а квадратиков меньше, чем 
кружков. Если убрать один кружок, то квадратиков будет столько же, сколько 
кружков. 

 
Образовательная область «Творчество» 
Цель: формирование эстетического вкуса ребенка, развитие культуры 

творческого мышления и воображения. 
Игры-занятия по рисованию 
Дети от 1 года до 2 лет. Взрослый развивает у ребенка представления о 

средствах и материалах, используемых для рисования. 
Рисование карандашом. Взрослый показывает, как карандаш оставляет 

след на бумаге, учит ребенка рисовать без сильного нажима – солнце, тучку, 
домик. Взрослый предлагает ребенку спрятать (заштриховать) предварительно 
нарисованную картинку, например, мышку от кошки. 

Дети от 2 до 3 лет. Взрослый показывает правильную позу при 
рисовании, совершенствует технику рисования. 

Рисование карандашом, фломастером. Взрослый схематично 
изображает палочки, учат детей рисовать сверху вниз. Взрослый обозначает 
точками начало и конец палочек, и просит ребенка провести между ними 
линию. Ребенок проводит прямые, вертикальные, горизонтальные, 
волнообразные и замкнутые округлые линии, ритмично повторяя движения. 
Взрослый не дает ребенку определенных заданий, когда рисунок закончен, его 
спрашивают, что он нарисовал. Если он затрудняется с ответом, взрослый 
предлагает несколько вариантов ответов: «Может это рыбка или птичка?» 
Когда ребенок определился с сюжетом, дорисовывает недостающие детали 
(хвостик рыбке, ушки-кошке). 

Дети от 3 до 4 лет. Взрослый развивает умения и навыки в 
изображении простых предметов, явлений, сказочных персонажей, передавая 
форму, цвет, расположение частей. Ребенок распознает и называет основные 
цвета: красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый. Ребенок рисует 
мелом на асфальте, палочками на песке. 

Рисование фломастером и мелками. Ребенок рисует простые, ломанные 
или волнистые линии, треугольники, квадраты, круги. Показ взрослого со 
словесными указаниями: рисовать медленно, чтобы рука ребенка привыкла к 
новым движениям. Взрослый предлагает ребенку рисунок наносить пальцами 
(одним или несколькими), а также ладошкой. Бумага используется любая, 
краска – любая. Если работать ладошкой, то краска наливается в плоскую 
посуду, а воду – в плоские розетки или в банки. Каждый палец набирает одну 
определенную краску («Украшение платья», «Заячьи следы», «Свет в 
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окошках», «Зажглись огоньки на елках», «Снег идет», «Заборчики» «Травка», 
«Цветы»). 

Дети от 4 до 5 лет. Взрослый развивает умение проводить в разном 
направлении прямые линии, их пересечения. Ребенок рисует предметы 
округлой формы (овощи и фрукты, посуды, игрушки, животные). 

Рисование карандашом, фломастером и красками. Ребенок рисует по 
образцу взрослого или с натуры для создания выразительного образа. 
Взрослый развивает композиционные умения, вертикально размещая лист 
бумаги. Обогащает представления о разнообразии предметов: рисование 
игрушек по представлению или с натуры, создание выразительного образа 
мишутки на основе двух овалов разной величины. Взрослый развивает 
композиционные умения - вертикальное размещение листа бумаги, рисование 
головы в верхней части листа, туловища - ниже головы по центру листа, 
передача пропорций между частями тела. Взрослый предлагает этапы 
рисования мишек: - рисует маленький овал - голову мишки; - рисует большой 
овал - туловище мишутки; - изображает четыре лапки и круглые ушки; - 
оформляет веселую мордочку; - наряжает мишутку в шорты или комбинезон; - 
украшает одежду полосками и пятнышками. 

Дети от 5 до 6 лет. Ребенок самостоятельно рассматривает 
произведения искусства, разные его виды. Взрослый обращает внимание на 
содержание и средства выразительности (ритм, цвет, форма, композиция). 
Ребенок рисует с натуры и по представлению животных и человека, игрушки, 
передает несложные движения, добивается выразительности образа, изменяя 
положения рук, ног при движении, передает различия в величине и 
пропорциях предметов, наносит легкий контур карандашом, разбавляет 
акварель в палитре водой, получая краску нужной плотности. 

Рисование карандашом, фломастером и красками. Ребенок рисует с 
натуры, зарисовывает общие формы предмета на листе бумаги, пытается 
штриховать изображенные предметы, составляет узоры на простых формах, 
ритмично располагая прямые, волнистые, узкие, широкие линии, кольца, 
круги разной величины, мазки, точки, срисовывает с натуры ветки деревьев, 
кустарников с листьями или цветами, некоторых комнатных цветов. Взрослый 
объясняет этапы рисования: - первый этап рисования с натуры - постановка 
предмета для рисования: для того чтобы было удобнее рисовать, предмет 
нужно расположить перед собой на расстоянии трех его размеров; - второй 
этап - зарисовка этих общих форм предмета на листе бумаги, то есть их 
правильное размещение; - третий этап - теневая штриховка изображенного 
предмета. 

Игры-занятия по лепке 
Дети от 1 года до 2 лет. Взрослый знакомит ребенка с глиной, ее 

свойствами. Ребенок берет глину в ладони; скатывает между ладонями 
«шарики». Ребенок лепит плоские, круглые формы. Взрослый дает 
возможность действовать с различными материалами: - пластилин, тесто, 
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липкий снег, влажный песок, изменяя по своему желанию и придавая любую 
форму. 

Дети от 2 до 3 лет. Взрослый пополняет знания о пластилине, тесте и 
их свойствах, сравнивает сухой песок, снег, манка, мука. С помощью глины 
или пластилина взрослый обогащает опыт и расширяет границы открытия. 
Взрослый развивает технические навыки. Ребенок лепит предметы простых и 
более сложных форм - тортики, пирожные, бутерброды, макароны. Лепит из 
мягкого теста для лепки и пластилин: тесто для лепки идеально подходит для 
того, чтобы делать на нем отпечатки всевозможными предметами: просто 
раскатать пластилин скалкой и экспериментировать. 

Дети от 3 до 4 лет Взрослый развивает навыки лепки из куска глины, 
теста, пластилина, используя приемы ощипывания, отрывания, сплющивания, 
вытягивания, изображения овощей и фруктов, некоторых предметов, 
продуктов питания, умение раскатывать комок между ладонями и на 
плоскости прямыми и круговыми движениями; соединяя элементы в 
несложные предметы, лепки посуды, игрушек. Взрослый предлагает 
нарисовать картины из пластилина. Взрослый делает заготовки: рисует или 
наклеивает из цветной бумаги: яблоню без яблок, новогоднюю елочку без 
елочных шаров, мухомор без белых пятнышек, божью коровку без черных 
точечек. Ребенок скатывает шарики или колбаски из пластилина и дополняет 
заготовку. 

Дети от 4 до 5 лет. Взрослый знакомит ребенка с техническими 
навыками работы с пластилином: смять, расплющить, скатать, вытянуть, 
предметы из двух частей с соблюдением пропорций, пользуясь движениями 
пальцев и ладоней рук, фигуры человека, из куска пластилина, глины, теста. 
Ребенок создает образы, используя разные приемы. Взрослый вместе с детьми 
делает поделки из пластилина и природного материала: наносит слой 
пластилина на лист картона и раскладывает на пластилин мозаику из крупы, 
семян и макарон. Пластилиновая еда послужит реквизитом для игр в магазин 
или кафе, станет угощением, пришедшим в гости куклам. Делая пирог на 
равные кусочки для кукол, ребенок получает представление о дробях и 
делении, а сравнивая количество гостей-игрушек и пирожных, практикуется в 
счете. 

Дети от 5 до 6 лет. Ребенок самостоятельно пользуется техническими 
навыками: прижимает кусочек пластилина к другому кусочку, разглаживает, 
лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, овощи, фрукты 
разной формы и величины, передавая характерные детали, пользуясь 
движениями всей кисти руки и пальцев. Ребенок самостоятельно лепит 
фигуры человека и животного с соблюдением элементарных пропорций, по 
представлению. Изображает предметы, увиденные на улице, дома, передает 
образ предмета, которые он когда-то наблюдал. Лепит предмет в разных 
положениях. Самостоятельно находит индивидуальное решение образа, 
сглаживает поверхность формы влажной тряпочкой и использует в работе 
стеки. Пластилиновыми фигурками взрослый разыгрывает спектакли. 
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Игры-занятия по аппликации 
Дети от 2 до 3лет. С показом и словесными указаниями взрослого 

выкладывает и составляет на листе бумаги (на полоске, квадрате) 
изображения, проявляет интерес ко всему новому: фигурки должны быть 
крупными, яркими, выкладывает и составляет простые композиций: машины, 
дома, мячи, шары, цветы, национальные головные уборы. Взрослый 
предлагает изобразить - это домик: вырезает из цветной бумаги квадрат, 
треугольник и несколько небольших прямоугольников (для окон и двери). В 
процессе вырезания объяснить ребенку, как называется, а для развития 
творческого начала предлагает ребенку возможность самому составить свой 
«дом». 

Дети от 3 до 4 лет. С помощью взрослого создает изображения 
предметов из готовых фигур. Вместе со взрослым располагает и наклеивает 
крупные и более мелкие элементы, подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам. Ребенок аккуратно набирает клей на кисть, 
намазывает готовые формы на клеенке, пользуется салфеткой для удаления 
остатков клея, приклеивает цветные детали в произвольном порядке, 
фантазирует и придумывает рисунок (силуэт человека, животного, растения, 
дом или автомобиль). Изготовление цветка начинает с ромашки: взрослый 
вырезает кружок и несколько овалов-лепестков, складывает полоску пополам 
и еще 2 раза складывает пополам, вырезает по нарисованному контуру и 
получает сразу 8 одинаковых лепестков. Ребенок приклеивает лепестки под 
серединку и 2 лепестка – большой и маленький. 

Дети от 4 до 5 лет. Взрослый показывает вырезание круглых форм из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем складывания углов. Ребенок 
наклеивает элементы с помощью взрослого, пользуется клеем, салфеткой. 
Взрослый напоминает, при работе с ножницами необходимо соблюдать 
осторожность: не размахивать ими, брать ножницы только за ручки-кольца, 
передавать ручками вперед. Взрослый предлагает более сложные варианты 
аппликаций: из отдельных вырезанных объектов составить целые картины. 
Взрослый вырезает из цветной бумаги, ребенок наклеивает на большой лист 
геометрические фигуры, которые похожи на изображенный предмет. 
Взрослый проверяет, правильно ли подобраны они, ребенок наклеивает на 
большой лист. Взрослый рисует на цветной бумаге разного размера овалы и 
круги, а также мордочки различных животных (мишка, собачка, кот). С 
помощью вырезанных фигур показывает ребенку, как правильно складывать 
пирамидку, после чего предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно 
и наклеить «пирамидку» на бумагу. Взрослый знакомит ребенка с величиной 
предметов, понятием последовательности и пространственным отношением 
(над, под, выше, ниже). 

Дети от 5 до 6 лет. По словесным указаниям взрослого составляет 
аппликацию, передавая соотношение объектов по величине, форму частей 
различных предметов, их строение, пропорции. Приклеивает кусочки цветной 
бумаги в определенном порядке: орнамент с определенным чередованием 
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цветов или заполнение конкретного изображения. Ребенок после наклеивания 
основных фигур, самостоятельно дорисовывает недостающие детали. Ребенок 
разрезает полоски на прямоугольники; разрезает квадраты на треугольники; 
вырезает круглую и овальную формы, срезая уголки у квадрата или 
прямоугольника. С помощью взрослого вырезает из бумаги, сложенную вдвое, 
гармошкой различные изображения, вырезает сразу несколько одинаковых 
форм из бумаги, сложенные гармошкой, и предметы симметричной формы из 
бумаги, сложенные вдвое. Взрослый на листе бумаги рисует контур 
«заполняемого» объекта (осенние листья, посуда и другие объекты), ребенок 
из цветной бумаги вырезает мелкие кусочки и вклеивает в нарисованный 
предмет. 

 
Образовательная область «Социум» 
Цель: воспитание творческой личности, способного к позитивному 

поведению и отношениям в социуме, воспитание любви к Родине, уважения к 
старшим. 

Игры-занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Дети от 1 года до 2 лет. Взрослый знакомит с элементарными 

представлениями: – о себе, своем имени; – о своих действиях (моет руки, ест, 
играет, одевается, купается); – о желаниях (гулять, играть, есть); – о близких 
людях, членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка); – о ближайшем 
предметном окружении – об игрушках, предметах быта, пище, блюдах, 
личных вещах. Взрослый называет предмет, ребенок его показывает. 
Взрослый знакомит ребенка с домашними животными (собака, кошка, петух, 
курица), правильно называет их детенышей. Развивает интерес к растениям и 
животным, воспитывает у ребенка заботливое отношение к ним. 

Дети от 2 до 3 лет. Взрослый знакомит ребенка с ближайшим 
окружением: о родственных связях, возрасте членов семьи, развивает 
потребность в речевом общении. Ребенок действует с игрушками, предметами 
ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением. 
Взрослый показывает карточки, ребенок называет предмет или игрушку, затем 
взрослый заменяет новыми, через некоторое время повторяют показ. 
Взрослый знакомит ребенка с растениями, животными, явлениями неживой 
природы, правильно называет некоторые признаки растений (окраска листьев, 
цветов), ребенок показывает движения и голоса животных. Взрослый 
предлагает игру «Чего не стало?»: ребенок закрывает глаза, взрослый убирает 
одно из животных, ребенок с открытыми глазами угадывает, какое животное 
убрали. 

Дети от 3 до 4 лет – Совместно со взрослым рассматривает семейные 
фотографии и ребенок называет членов семьи, их действия. Ребенок 
совместно со взрослым рассматривает и называет предметы, обследует их 
различия, величину, цвет, форму. Взрослый расширяет представления о 
детском саде, о назначении транспортных средств, о городе или поселке, где 
проживают дети, столице Республики, государственных символах РК. 
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Взрослый знакомит с отдельными признаками растений, животных, 
определяет их. Пользуясь сенсорными эталонами (цвет, форма, величина) 
ребенок сравнивает объекты и группирует их по внешним признакам. 
Взрослый выбирает одно растение, описывает его так, чтобы ребенок 
догадался, что это за растение. 

Дети от 4 до 5 лет – Взрослый развивает понятие о родственных 
отношений. Ребенок называет членов семьи, их действия и взаимоотношения. 
Ребенок рассказывает о себе и своей семье, семейных праздниках. Совместно 
со взрослым участвует в подготовке к ним. Взрослый знакомит с трудом 
взрослых, с жилищем человека, с сигналами светофора, с правилами 
поведения на улице, проезжей части и тротуаре. Ребенок называет и 
описывает, нарисованные на картинках, предметы или игрушки. Вначале 
взрослый описывает – ребенок отгадывает, затем ребенок описывает – 
взрослый отгадывает. Взрослый знакомит с характерными особенностями 
строения растений, животных и устанавливает их зависимость от условий 
существования. Предлагает ребенку сходить в цветочный магазин за 
покупками. Взрослый описывает растение, не называя его, ребенок должен 
узнать и назвать его и получить «покупку». 

Дети от 5 до 6 лет. Взрослый развивает понятие о родственных связях. 
Ребенок способен называть свой возраст, свое полное имя, фамилию, отчество, 
имя и отчество родителей, других членов семьи. Взрослый развивает интерес к 
своей родословной, помогает увидеть внешнее сходство с родителями и 
другими родственниками. Воспитывает у ребенка желание заботиться о своих 
членах семьи, выполняет домашние поручения, выражает словесно свои 
добрые чувства членам семьи. Самостоятельно определяет и называет 
материалы, из которых сделаны предметы; характеризует их качества и 
свойства. Взрослый развивает знания о назначении телефона, компьютера, 
телевизора, радио и некоторых простых правилах их использования. Развивает 
знание о родной стране, государственных и народных праздниках, символике 
страны, ее назначении. Взрослый рассказывает о Президенте Республики 
Казахстан: о том, что он служит народу, решает различные проблемы своего 
народа. Взрослый рассказывает о казахстанской армии, о трудной, но 
почетной обязанности защищать свою родину. Взрослый знакомит с 
казахстанскими воинами, защищавшими свою Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Ребенок сортирует карточки по тематике, подбирает 
обобщающее название и объясняет свой выбор. Взрослый учит ребенка 
переходить проезжую часть в соответствии со световыми сигналами 
светофора, умению различать предметы неживой природы от предметов, 
сделанных руками человека, подводит к выводу, что изменения в жизни 
растений и животных зависят от солнца, света и тепла. Взрослый предлагает 
ребенку: найди растение по плодам, найти целое по части. Взрослый угощает 
ребенка кусочком плода, а ребенок должен узнать, какой плод он попробовал, 
и назвать вкус. Расширяет словарь ребенка словами: кислый, сладкий, 
горький, кисло-сладкий.  
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Памятка для родителей 
 
Программа для родителей, имеющих детей дошкольного возраста, 

неохваченных дошкольными организациями позволит повысить мотивацию 
участия родителей в работе по усвоению содержания воспитания и обучения 
детей в соответствии с их возрастом. Данная Программа для родителей 
рассчитана на ребенка, который не умеет читать, писать, считать, но 
реализация ее содержания способствует качественной подготовки к обучению 
в школе. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 
обучающих задач дошкольного воспитания и обучения. Особенностью 
Программы для родителей является обеспечение условий успешного развития 
детей дошкольного возраста, способствующее благоприятной социализации и 
усвоению ими необходимых навыков. 

Задача родителей заключается в том, чтобы поддержать интерес ребенка 
к знаниям и радоваться его успехам. Обучение детей в семье обеспечивает 
возможность детей самостоятельно выполнять действия с последующей 
пошаговой его проработкой, а родителям самим определять готовность 
ребенка к обучению в школе. При поступлении в школу ребенок должен 
обладать определенными умениями и навыками для успешного адаптирования 
к процессу обучения. Эти навыки и умения должны показать, как ребенок 
ориентируется в окружающем, и помогут определить его запас знаний и 
отношение его к школе. К концу дошкольного возраста уровень готовности 
ребенка к обучению в школе должен быть: 

Здоровьесберегающая готовность: 
- проявляет интерес к выполнению физических упражнений, 
-знает элементарные гигиенические процедуры (умывание, чистка 

зубов); 
- выполняет различные движения (непрерывный бег в медленном темпе 

в течение 1,5 минуты, ходьба, прыжки, игры), перестраивается в колонну, в 
круг, в шеренгу, небольшими группами и всей группой, находит свое место в 
строю. 

Коммуникативно-языковая готовность: 
- умеет слушать и понимать речь, вступает в диалог; 
- различает предметы домашнего обихода и природного окружения 

(«Посуда», «Овощи и фрукты»); 
- различает звуки, конструирует словосочетания и предложения. 

Познавательная готовность: 
- умеет считать до 10 в прямом и обратном порядке; 
- различает и называет части суток; 
- узнает и называет геометрические фигуры; 
- знает о труде взрослых; 
- знает название своей страны, родного города (села); 
- различает государственные символы своей страны, знает гимн. 

Творческая готовность: 
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- рисует по образцу предметы, цветы, овощи, фрукты, игрушки; 
- создает узоры на круге, овале, квадрате, прямоугольнике, в полосе; 
- вырезает круглую и овальную формы; 
- срезает уголки у квадрата и треугольника; 
- умеет рисовать различные сюжеты; 
- поет знакомые мелодии; 
-  выполняет в такт ритмические движения. 

Социальная готовность: 
- проявляет элементарную заботу о близких и окружающих людях; 
- участвует в совместной деятельности со сверстниками; 
- понимает, что такое «хорошо» и что такое «плохо» в отношениях людей; 
- выполняет трудовые поручения, уважает старших; 
- высказывает свое отношение к поступкам литературных героев. 

В результате освоения программы - 
Родители должны знать: 

- особенности развития детей раннего и дошкольного возраста; 
- особенности личности, приемы и методы психологии и педагогики; 
- способы и формы взаимодействия с детьми; 
- виды игр-занятий и их развивающий, обучающий и воспитательный 

потенциал; 
- охрана жизни и здоровья детей. 

Должны уметь: 
- создавать развивающую среду в соответствии с возрастом и интересами 

ребенка; 
- организовывать игры-занятия взаимодействие с ребенком; 
- использовать игровые ситуации в целях развития, обучения и воспитания 

ребенка; 
- использовать индивидуальные возможности ребенка в подготовке его к 

обучению в школе. 
Должны владеть: 

- способами использования познавательной информации; 
- методикой наблюдения, накопления фактов из жизни ребенка; 
- создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие детей. 
Должны иметь представление: 

- о факторах формирования личности; 
- о движущих силах, оказывающих воздействие на развитие личности 

ребенка. 
Приобрести навыки: - в организации познавательной деятельности; 

- в учете благоприятных путей развития ребенка во всех видах 
деятельности; 

- обеспечение качественной предшкольной подготовки к обучению в 
школе.  
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