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Мектеп жасына дейінгі балаларды қолдау бойынша үй тәрбиешілеріне         

(әлеуметтік бала күтушілерге) арналған әдістемелік ұсынымдар үй тәрбиешісі 

(әлеуметтік бала күтуші) ретінде жұмыс істеуді қалайтын 18 жастан бастап 

зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін әйелдер қауымы үшін әзірленді. 

Әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлері мен  үй 

тәрбиешілеріне  (әлеуметтік бала күтушілерге) арналған. 

 
Әдістемелік ұсынымдар ҚР БҒМ «Балаларды ерте дамыту институтының» 

Ғылыми-әдістемелік кеңесінде қаралып, ұсынылған (2022 жылғы 26 мамырдағы №5 

хаттама). 

  

 
 

 

 

 

 
                                                     

                                                                   «Балаларды ерте дамыту институты» 2022 ж.  
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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА  

 

Қазіргі қалыптасқан экономикалық жағдайда мектеп жасына дейінгі балалары 

бар кӛптеген отбасында ата-аналарының екеуі де жұмыс істейді. Бұл кӛбінесе 

отбасының материалдық мәселелерімен байланысты.   

Мұндай жағдайда отбасы мәселелерін шешудің шынайы тәсілі тәрбиемен 

айналысатын маңызды ересектер ортасын кеңейту болып табылады. Бұлардың 

қатарына әжелер мен аталардан, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінен 

басқа үй тәрбиешілері (әлеуметтік бала күтушілер) енеді.  

Бүгінгі күні елде мектепке дейінгі ұйымдармен қамтылмаған балаларға үй 

жағдайларында күтім жасау және дамыту бойынша  үй тәрбиешілері институтын 

(әлеуметтік бала күтушілер) енгізу жоспарланып отыр. 

Үй тәрбиешілері институты ата-аналарға «әлеуметтік бала күтуші» қызметін 

пайдалануға мүмкіндік береді, ол тек баланың әдеттегі күн тәртібін ұйымдастырып 

қана қоймай, сондай-ақ онымен қарым-қатынас жасайды, бос уақытын қамтамасыз 

етеді (баламен бірге серуендейді), балаға жайлы жағдайлар жасайды, кӛңіл-күйін 

кӛтереді және денсаулығына қамқорлық кӛрсетеді. 

Үй тәрбиешілері (әлеуметтік бала күтуші) мамандығы міндеттерінің бірі - бала 

күтімі бойынша білікті кӛмекке мұқтаж отбасындағы мектеп жасына дейінгі 

балаларға қамқорлық жасау болып табылады. 

«Әлеуметтік бала күтуші» мамандығы мектепке дейінгі ұйымның штатында 

орналастырылатын болады және үй тәрбиешісі қызметін алуда халықтың сұранысы 

ескеріліп, осы қызметті қажет  ететін отбасыларға беріледі.   

Балаларға қысқа мерзімде қарау белгілі бір уақыт аралығында ата-аналарға 

қолдау кӛрсетуге, қандай да бір мәселелерді шешуге мүмкіндік береді (емханаға, 

дүкенге, дәріханаға бару және т.б.). 

Ата-аналар (жалдаушылар) тарапынан «әлеуметтік бала күтушінің» кәсіби 

дайындығына, психикалық жағдайына, кәсіби дағдыларына, жеке басының 

сапаларына жоғары талаптар қажеттілігі туындайды. 

Сонымен қатар, әлеуметтік бала күтуші әртүрлі жастағы балалармен (бір 

отбасында әртүрлі жастағы балалар болуы мүмкін) жұмыс істей білуі  және балалар 

психологиясының ерекшеліктерін білуі тиіс. Әртүрлі жастағы балалармен жұмыс 

істеу үшін дағдыларының қажеттілігіне байланысты әлеуметтік бала күтушілер 

оқытылуы және жақсы дайындықтан ӛтуі қажет. 

Әдістемелік ұсынымдардың мақсаты: мектеп жасына дейінгі балаларды 

қолдау бойынша үй тәрбиешілеріне (әлеуметтік бала күтушілерге) әдістемелік кӛмек 

кӛрсету.   
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МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ  

 

«Әлеуметтік бала күтуші» мамандығының ерекшеліктері - аз қамтылған, кӛп 

балалы, толық емес отбасыларға және ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға мектеп жасына дейінгі балаларды қарауға 

кӛмек кӛрсету.  Балаға күтім жасау олардың ӛсуі мен дамуы үшін қажетті жағдай 

болып табылады. 

 «Әлеуметтік бала күтуші» мамандығын кез келген жастағы адам меңгере 

алады, ол 18 жастан бастап зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін қылмыстық құқық 

бұзушылықтары жоқ, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен міндетті медициналық тексеруден ӛткен әйелдер болуы 

мүмкін. Бір әлеуметтік бала күтуші 1-5 баланы қарай алады.  

Әлеуметтік бала күтушінің негізгі міндеті - мектеп жасына дейінгі балаларды 

үйде, яғни отбасында күніне 4 сағат қарау (күтім жасау). Ол баланың ақыл-ойы мен 

физикалық тұрғыдан дамуына ықпал етеді, адамгершілікке және әлеуметтік 

дағдыларға баули отырып, оның тәлімгеріне айналады. 

Әлеуметтік бала күтушінің міндеті - балаға қауіпсіз жағдай  жасау, ата-аналары 

болмаған кезде қамқорлық кӛрсету. 

Әлеуметтік бала күтушілердің  бойында мынадай адамгершілік қасиеттер 

болуы тиіс: балаларды жақсы кӛру, кәсіби жауапкершілік, адалдық, ұқыптылық, 

жылдам әрекет ете білу, сыпайылық, әдептілік, шыдамдылық, сабырлық, нәзіктік, 

сонымен қатар балалармен және олардың отбасыларымен тез тіл табысу, оларды 

қолдау, балалармен бірге болған уақыт ішінде оларды пайдалы әрекетпен 

шұғылдандыру. 

Әлеуметтік бала күтуші мейірімділік танытуы, балалар мен ата-аналарға ұнауға 

тырысуы, жауапкершілігі мол және тиянақты болуы керек. 

«Әлеуметтік бала күтуші» болу үшін педагогикалық білімнің болуы міндетті 

емес, балаға анасы сияқты мейірімділік таныту, кӛңіл бӛлу маңызды болып 

табылады. Алайда, сертификат алу үшін оқыту курсынан ӛту керек. Әлеуметтік 

күтушінің қызметін кӛп балалы, аз қамтылған, толық емес отбасылардың, сондай-ақ 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың  

аналары пайдалана алады.  

Әлеуметтік бала күтуші отбасының кӛмекшісі және ол баланың назарын ӛзіне 

аударуда бәсекелес емес екенін ата – аналар есте ұстауы керек.  

Әлеуметтік бала күтуші балалармен ғана емес, сондай-ақ олардың ата-

аналарымен, жалпы отбасымен жұмыс істей білуі керек, баланың тұлғасын дамыту 

үшін барынша қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ БОЙЫНША ҮЙ 

ТӘРБИЕШІЛЕРІНЕ (ӘЛЕУМЕТТІК БАЛА КҮТУШІЛЕРГЕ) ҰСЫНЫМДАР   

 

 

«Әлеуметтік бала күтуші» мамандығы мектепке дейінгі ұйымның штатында 

орналастырылатын болады, шартқа сәйкес олар осы қызметке сұраныс білдірген 

отбасыларға жіберіледі. Бір отбасына барудың мӛлшерлі уақыты - 4 сағат.  

Ата-аналары болмаған кезде әлеуметтік бала күтуші:  

- балалармен ойнауы; 

- оларды тамақтандыруы; 

- серуендеуге шығаруы мүмкін. 

Алайда, ол азық-түлік алуға, үйді жинауға, заттарды жууға, яғни   әлеуметтік 

қызметкердің функцияларын орындауға міндетті емес. Әлеуметтік бала күтушіге 

балаларды қысқа мерзімде қарау үшін қажетті заттардың барлығын (балалар тағамы 

және т.б.) ата-аналар алдын-ала дайындауы керек. 

          Әлеуметтік күтушінің жұмысқа  қысқа белдемше (кӛйлек) немесе кеуде тұсы 

және иығы мен арқасы ӛте ашық жейде (кӛйлек) киюіне болмайды. Баламен әртүрлі 

әрекеттер орындаған кезде жайлы болуы үшін ӛзімен бірге ауыстыратын киім мен 

жеңіл аяқ киім алып жүру ұсынылады. Тым ашық түсті ерін далабы мен бояуларды 

және т. б. пайдалануға болмайды. 

Үй тәрбиешілерінің (әлеуметтік бала күтушілер) міндеті – балаға қамқор болу, 

оның жақсы адам болып ӛсуіне септігін тигізу.  

Әлеуметтік бала күтуші баланың есінде сабырлы және ақжарқын мінезімен 

қалуы тиіс. Алғаш рет отбасына барғанда  ӛте белсенді болудың  қажеті жоқ. Үй 

тәрбиешісінің міндеті – баланы жалықтырмау, оған жаңа досының жанында ӛзін 

сенімді сезінуге мүмкіндік беру. Отбасымен толық танысу үшін тек баламен ғана 

сӛйлеспей, оның анасымен немесе әкесімен де әңгімелесіп, отбасылық құндылықтар, 

дағдылар, салт-дәстүрлер туралы білген дұрыс. Бір сӛзбен айтқанда, отбасын сырттай 

бақылап, оның бір бӛлігіне айналу. 

Алғашқы кездесу әлеуметтік бала күтушіге деген сенімді қалыптастыруда 

үлкен рӛл атқарады, балалар сезімтал және кӛңілшек болып келеді, сондықтан үй 

тәрбиешілеріне неғұрлым ӛзін байсалды ұстау, оқыс қимылдар жасамау және 

арақашықтықты сақтау ұсынылады.  

Үй тәрбиешілерінің (әлеуметтік бала күтуші) кәсіби сапалары:  

- ӛзіне деген сенімділік. Әлеуметтік бала күтуші баламен сӛйлескенде ӛзін 

сенімді ұстауы керек. Балалар ересектердің абыржып, сенімсіздік танытқанын  сезеді. 

Осындай жағдайда олар еркелеп, қыңырлық  кӛрсетеді, ал кейде сӛйлеспей қояды; 

- жауапкершілік. Әлеуметтік бала күтуші ӛзінің қамқорлығындағы баланың 

ӛміріне  жауапты екенін білуі керек. Баламен бірге болған уақыт ішінде оның 

физикалық, психикалық және моральдық денсаулығына жауап береді. Ата-аналары 

болмаған кезде тәрбиеші балаға үлгі болып табылады және бала оның әрекеттеріне 

еліктейді; 

- шыдамдылық. Әлеуметтік бала күтуші сабырлылық сақтауы тиіс, бала 

еркелеген жағдайда дауысын кӛтермеуі және зорлық-зомбылық (қол кӛтермеу) 

кӛрсетпеуі керек; 
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- тапқырлық. Шиеленіскен жағдай  туындаған кезде жылдам және тиімді әрекет 

ету, балалар арасындағы жанжалды тоқтату немесе серуен кезінде жылаған баланы 

тыныштандыру; 

- әдептілік. Әлеуметтік күтушіге отбасылық мәселелерге араласуға болмайды. 

Әрбір әлеуметтік бала күтуші адал, әдепті және ұқыпты болуы қажет. Үй 

тәрбиешісі баланың анасын алмастыра алмайды, бірақ қажет болса бұл міндетті 

толық орындауға қабілетті болуы керек. 

Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жүргізу кезінде әлеуметтік бала 

күтуші: 

- балалармен бірге болған уақыт ішінде олардың ӛмірі мен денсаулығын 

қорғауды, оларға күтім жасауды (киіндіру, шешіндіру, жуындыру, тамақтандыру, 

серуенге шығару және т. б.) жүзеге асыруды қамтамасыз етуі; 

- баламен ортақ тіл табысуы; 

- жас ерекшелік психологиясын білуі; 

- балалардың әрекетін басқаруы (ойын, қимыл және т. б.); 

- жеке гигиенаның қарапайым ережелерін сақтауы тиіс.  

Баламен қалай қарым-қатынас жасау керек. 

Әлеуметтік бала күтуші мен балалардың арасындағы қарым-қатынас әр 

жағдайда түрліше  құрылады. 

Әлеуметтік бала күтуші ата-аналардан баланың мінез-құлқы, нені жақсы 

кӛретіні, қандай кітаптарды ұнататыны, сүйікті тағамдары және т.б., қандай жағдайда 

оның ренжитіні, неге қуанатыны туралы алдын ала сұрастырғаны абзал. Кейбір 

балалар құшақтағанды  жақсы кӛреді, ал біреулері ұнатпайды.     

          Сондықтан, бала ӛзін үнемі құшақтап, сүйетін адаммен ӛзін жайсыз сезінеді. 

Тәттіні де балаға шамадан тыс беруге болмайды.  

Алғашқы танысу күнінде баладан оң кӛзқарас күтудің қажеті жоқ. Бұл кезең 

сенімді қарым-қатынас жасау үшін әлі ерте болып келеді. Алғашқы күндері баланы 

бірден жақын тартудан  ол үрейленуі мүмкін, асығыстық танытпай, баланың бойында 

біртіндеп сенімділік тудыру қажет.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық жас ерекшеліктері. 

2-3 жастағы бала ӛте эмоционалды болады, бірақ оның эмоциялары тұрақты 

емес, баланың кӛңілін табу және оны бір эмоционалды күйден басқасына ауыстыру 

оңай. Бұл жастағы балалар ересектің ӛзіне жеке кӛңіл бӛлгенін, жеке қарым-қатынас 

жасағанын қажет етеді. 

Осы жастағы баланың ойлауы кӛрнекі - әрекеттік сипатта болады. Бұл 

қоршаған әлемді  тану шынайы заттармен әрекет ету процесінде жүретінін, ойынның 

жетекші түрі – заттармен әрекет ету екенін білдіреді. Кішкентай зерттеушілердің  

қоршаған әлемді тануға және зерттеуге  деген ұмтылысына қолдау кӛрсету ӛте 

маңызды. Әлеуметтік бала күтуші қызықты дамытушы ортаны ұйымдастыруы және 

балалардың әрекетіне уақыт пен еркіндік беруі қажет. 

3-4 жастағы балаларда еріксіз мінез-құлық (зейін, есте сақтау, ойлау, сондай-ақ 

қимылдар жасау) және эмоционалды жайлы жағдайға деген қажеттілік сақталады. 

3-4 жастағы балалармен ӛзара қарым-қатынас жасау олардың үш жастағы 

дағдарыстан ӛтуіне, яғни «Мен ӛзім!» ерік-жігерінің қалыптасуына байланысты 

қиындық тудырады. Осы кезеңде егер баланың ӛзіне немесе ӛзге балалардың ӛмірі 

мен денсаулығына қауіп тӛндірмесе әлеуметтік бала күтушілерге баланың әрбір 
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«Мен қалаймын» және «Мен істеймін» деген барлық қалауларын іске асыруға 

мүмкіндік беру ұсынылады.  

3 жастан асқан балалардың ойлауы кӛрнекі-бейнелі сипатта болады. Бұл 

баланың заттармен әрекет етуімен қатар бейнелерді есте сақтауға  қабілетті екенін 

білдіреді. Сондай-ақ, оның танымдық әрекетінің саласы шынайы, заттық және 

тікелей қоршаған әлемге бағытталады. Ол осы кезеңде ӛзінің кӛргенін тани алады. 

Бес жаста балалардың эмоциялары тұрақты бола бастайды, олар қыңырлық 

танытпай, неғұрлым сабырлы болады. Бұл жаста балалар ақпаратты жеңіл 

қабылдайды және есте сақтайды. Ойлау  кӛрнекі-бейнелі сипатқа ие. 

Шамамен 5 жаста баланың дамуында ауқымды ӛгерістер болады. 

Осы жастағы балалардың ерекшеліктері – олар ӛзінің мінез-құлқын еркін 

басқара алады, сондай-ақ зейін мен есте сақтау процестері жетіледі, қиялдың дамуы  

маңызды болып табылады.  

Осы жастағы балалармен жұмыс жүргізгенде әлеуметтік бала күтушіге ӛнімді 

әрекет, қызықты, проблемалық немесе дамытушы тәжірибелерді ұйымдастыру 

ұсынылады. 

Балаларды күтіп-бағу, оларға өзіне-өзі қызмет етуге көмек көрсету 

Әр жас кезеңінде ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету дағдыларын қалыптастыру бойынша 

жүргізілетін жұмыстың ӛзіндік ерекшеліктері бар.  

1 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың дербестікке деген ұмтылысын қолдау 

қажет. Осы жастағы балаларға тамақ ішер алдында және ластанған кезде қолдарын 

жууды үйрету. 1 жастан асқанда қою тағамды қасықпен, ал 1,6 айдан кейін сорпаны 

ішуді, майлықты қолдануды үйрету.  

1 жас 7 айда баланы ересектің кӛмегімен шешінуге үйрету керек (бас киім,  аяқ 

киім, шалбар). 

2 жасқа қарай ересектің бақылауымен әрекеттерді орындау: киім мен аяқ киімді 

белгілі бір тәртіппен шешу, кию. Ересектің кӛмегімен қол орамалды қолдану, киімін 

ретке келтіру, шашты тарау, киімді белгілі бір ретпен ұқыпты  бүктеу, аяқ киімді 

орнына қою. Заттарды ұқыпты ұстауға үйрету. Бӛлмедегі тәртіпке және заттардың 

қолданылуына назар аударту. 

Бұл жаста ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету дағдыларын қалыптастыру әрекетті 

түсіндіре отырып, тікелей кӛрсету арқылы жүреді. Мысалы, әлеуметтік бала күтуші 

қолды жууды үйрете отырып, ӛзі киімінің жеңдерін түріп, қолдарын сабындайды, 

сабынды жуады, қолдарын сүртеді, содан кейін  балалардан ӛзі кӛрсеткен барлық 

әрекеттерді реттілікпен қайталауды сұрайды.  

2 жастан бастап балалар ересектің кӛмегімен белгілі бір ретпен шешінуді 

үйренеді. 

3 жастағы балаларды белгілі бір ретпен ӛз бетінше киінуге және шешінуге 

дағдыландыру қажет. Ұқыптылыққа, киіміндегі олқылықты байқай білуге және оны 

ересектердің кӛмегімен ретке келтіруге баулу. Бұл дағдыларды қалыптастыруға ойын 

тәсілдері ықпал етеді, ойын арқылы ересектер балаға әрекеттерді кӛрсетеді. Баланың 

жетістіктеріне оң баға беру оларға қуаныш сыйлайды, ӛзіне деген сенімділікті 

тудырады. Бұл әсіресе ұялшақ, жасқаншақ  балалармен қарым-қатынас жасауда ӛте 

маңызды. 

4 жастағы балалардың ӛз бетінше киіну және шешіну дағдыларын жетілдіру 

қажет. Киімді ұқыпты бүктеуді, ілуді, ересектің кӛмегімен ӛзін ретке келтіруді, 

әрдайым ұқыпты және таза жүруді үйрету керек. Сонымен қатар, жұмыс орнын ӛз 
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бетінше дайындау және оны жұмыс аяқталғаннан кейін жинау ( сурет салу, мүсіндеу, 

жапсыру: банкаларды, щеткаларды жуу, үстелді сүрту және т.б.). 

5 жастағы балаларды тістерін дұрыс тазалау, жуыну, қажет болған жағдайда 

қолдарын жууға дағдыландыру. Киіну және шешіну, киімді шкафқа ұқыпты бүктеп, 

салу, дымқыл заттарды кептіру, аяқ киімді тазалау (жуу, сүрту, орнына жинау) 

дағдыларын жетілдіруді жалғастыру, 

Осы жас кезеңінде ӛзінің жеке заттарына және аға-апаларының заттарына 

ұқыпты қарау дағдыларын қалыптастыру қажет. Бір-біріне кӛмектесуге баулу.  

Баланың дағдыларды саналы түрде қолдануына ерекше назар аудару керек 

(тісті тазалаудың, тамақтанғаннан кейін ауызды шаюдың және т.б. қажеттілігін 

түсіну); ӛзіне – ӛзі қызмет кӛрсету бойынша еңбек әрекеттерін ұқыпсыз орындаудың 

салдарын кӛрсету (аяқ киім тазаланбады – ол лас болып тұр, түймелерін дұрыс 

салмаған жағдайда киімнің бір жақ етегі ұзын немесе қықа болып тұруы және т. б.). 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға күтім жасау (ЕББҚБ 

балалар). 

ЕББҚБ балаларға күтім жасау бойынша әлеуметтік бала күтушілерге 

қойылатын талаптар: 

- ЕББҚБ балаларға қажеттілігіне қарай киінуге және шешінуге кӛмектесу; 

- ЕББҚБ балаларға олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тамақ ішуге 

жәрдемдесу; 

- гигиеналық шараларды жүргізу кезінде ЕББҚБ балалардың жеке 

ерекшеліктерін ескеріп, оларға кӛмек кӛрсету; 

- ЕББҚБ балалардың толыққанды демалуын, күндізгі ұйқысын ұйымдастыру, 

ұйықтаған кезде  оларды қарау;  

- ЕББҚБ балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, дамытушы ойындар 

кезінде оларды ертіп жүру; 

- серуенде ЕББҚБ балалармен ілесіп жүру; 

- ЕББҚБ балалардың ата-аналарын (заңды ӛкілдерін, туыстарын) олардың 

кӛңіл-күйі туралы хабардар ету; 

- үй-жайлардың, құрал-жабдықтардың, тӛсек-орын жабдықтары мен 

ойыншықтардың санитарлық-гигиеналық жағдайларын сақтау; 

- дені сау балалардың ЕББҚБ балалармен ӛзара қарым-қатынасын бақылау, 

олардың оң қарым-қатынасын қолдау. 

Балалар әрекетін ұйымдастыру. 

Зияткерлік әрекет. 

Зияткерлік ойындар балалардың есте сақтау қабілетін дамытуға, бір әрекет 

түрінен екінші әрекет түріне ауысуға, ӛзгелерді тыңдау және есту, ӛзгелердің 

пікірлерін түсіну және қабылдау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 

Балалардың сӛйлеуін дамыту үшін әлеуметтік бала күтушілерге қарапайым 

халық ертегілерін, халық ауыз әдебиетінің жеңіл шығармаларын, ӛлеңдерді оқу 

ұсынылады; баланы ӛлеңдер мен ертегілердің жеке сӛздері мен сӛз тіркестерін 

қайталауға ынталандыру; алған әсерлерін белсенді түрде жеткізу, шығарманың 

мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру; кітаптарды ӛз бетінше қарауға, 

кӛркем шығармалардың кейіпкерлерін тануға үйрету. 

Санау дағдылары, геометриялық пішіндер мен денелер туралы түсініктері, 

кеңістік пен уақытты бағдарлауы қалыптасатын ойындар ӛткізу. 



9 
 

Ӛлеңдерді жаттату, әндерді үйрету, қарындаштармен, бояулармен, борлармен 

және т. б. сурет салу арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Ойын әрекеті. 

Баланың барлық бос уақыты  ойнаумен ӛтеді,  оның жасына сәйкес ойындар  

ӛзгеріп, күрделене түседі. Баланың әрекетіне қимылды, үстел үсті және 

дидактикалық ойындарды енгізу керек. 

Ерте жаста (1-3 жас) ойындар заттық-манипулятивтік сипатқа ие.  Заттық ойын 

—   бала әрекетінің жетекші түрі. 

Кіші мектепке дейінгі жаста (2 жастан бастап) заттық ойындар орын алады, 

олар есте сақтау, ойлау, қабылдау және т. б. дамытуға және жетілдіруге ықпал етеді.  

Орта мектепке дейінгі  жаста (3 жастан бастап) балалар ойын барысында 

топтарға бірігеді, рӛлдік ойындар пайда болады.   

Ересек мектепке дейінгі жаста (4 жастан бастап) ойын барысында еңбек және 

үйрену (оқу) сияқты әрекет түрлері кӛріне бастайды. Бұл жаста балаларды  

моральдық-этикалық нормаларға тәрбиелейді, олардың қарапайым еңбек дағдылары  

қалыптасады, практикалық ойлау және кӛркем-шығармашылық әрекеті дамиды. 

Қимыл әрекеті. 

Қимыл әрекеті - балалардың қимыл жасауға деген табиғи қажеттілігі, 

қимылдарды орындау баланың үйлесімді дамуының, денсаулық жағдайының 

маңызды шарты болып табылады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл белсенділігі олардың тәжірибесіне, 

қызығушылықтарына, қалауларына, ағзаның функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес 

болуы керек. Сондықтан, баланың отбасына келген сайын әлеуметтік бала күтуші 

әртүрлі қимылды және баяу қимылды ойындарды ұйымдастырып, ӛткізуі керек. Ауа-

райының жағдайларына байланысты бұл ойындарды таза ауада (далада) ӛткізу 

ұсынылады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Үй тәрбиешілері (әлеуметтік бала күтушілер) қызметін енгізу кӛп балалы, 

толық емес отбасыларды және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалары бар 

отбасыларды қолдауға, отбасының тұрмысы мен қаржылық жағдайын жақсартуға, 

ата-аналардың жүктемесін азайтуға, аналардың ӛмір сүру сапасын арттыруға, мектеп 

жасына дейінгі балалары бар және бала күтімі бойынша демалыста жүрген әйелдерге 

жұмыс істеуге мүмкіндік беруге бағытталатын болады. 

Үй тәрбиешілері (әлеуметтік бала күтушілер): 

     - бала тәрбиесіне жауапкершілікпен қарауы,  мінсіз және әмбебап (жан-

жақты)  үлгілі тәрбиеші болуы және баламен табысты қарым-қатынас жасау үшін  

қажетті кӛптеген сапалардың ӛзінің бойында бар  жеткілікті жоғары деңгейін   

кӛрсетіп, соған сәйкес болуға ұмтылуы;   

      - тәрбиеленушіні де, ӛзін де оң, шынайы бағалауға ұмтылуы; 

      - әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі  тәлімгер және «жол  кӛрсетуші» 

ретіндегі ӛз рӛлін,  бақылаушы әрекеттерді жадында ұстап,  балалармен  ӛзара  

әрекет ету кезінде  қолайлы атмосфераны  қолдауға дайын болуы, баланың жай-күйі 

мен мінез-құлқына қатысты  сезімталдық,  эмоционалдық құзыреттіліктің жеткілікті 

жоғары  деңгейін меңгеруі тиіс. 

Баланың эмоционалдық кӛңіл-күйінен басқа, онымен қарым-қатынас жасауда 

әлеуметтік бала күтушінің ерекше назары оның алғашқы қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға, қоғамдағы және отбасындағы әлеуметтік мінез-құлыққа 

байланысты сыртқы міндеттемелердің орындалуын бақылауға бӛлінуі қажет.  

Әлеуметтік бала күтуші баламен қарым-қатынас жасауда  ең алдымен оның 

танымдық саласын дамытуға және қажеттіліктерін қанағаттандыруға   ерекше назар 

аударуы тиіс. 
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ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

       1.    ҚР БҒМ 2016 жылғы  12  тамыздағы  № 499 бұйрығымен бекітілген Мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы; 

       2. ҚР БҒМ 2018 жылғы  5 желтоқсандағы № 668 бұйрығымен бекітілген Ерте 

жастағы  балаларда әлеуметтік дағдылар  мен ӛз бетінше үйрену дағдыларын дамыту 

бағдарламасы; 

      3. «Үй тәрбиешілері институтын (әлеуметтік бала күтуші) енгізу, оның ішінде 

мектепке дейінгі ұйымдардың штаттық кестесіне енгізу» әдістемелік ұсынымдар –

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл; 

     4. «Әлеуметтік күтуші» қысқа мерзімді білім беру бағдарламасы, Нұр-Сұлтан, 

2021 жыл; 

    5. Минжанов Н.А., Ертысбаева Г.Н. Педагогические аспекты в подготовке 

социальных работников в Казахстане // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-5. – С. 983-986; 

    6. Социальное обслуживание населения: ценности, теория, практика: учеб. пособие 

/ под ред. Л. В. Топчего. — М. : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2011.— 320 с.; 

   7. Статья Альтернативные формы поддержки успешной семьи: проект «Дневной 

мамы»/ З.Х. Саралиева, С.В. Соловьева; 

   8.Интернет ресурстарына  сілтеме: https://grizli.club/professii/sovety/nyanya-kto-

etotakaya-chem-ona-zanimaetsya-chto-eto-za-professiya 
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Разработаны на базе Института раннего развития детей 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

 

 

 

 

 
Методические рекомендации для домашнего воспитателя (социальной няни) 

по сопровождению детей дошкольного возраста – Нур-Султан, 2022. -33  стр. 

 

 

 

 
 

 Рецензенты: 

          Арзанбаева Б.О. к.п.н.; 

          А.Ж. Нуркабылова  заведующая; 

           А. Б. Мажитова методист. 
 

 

 
Методические рекомендации для домашнего воспитателя (социальной няни) 

по сопровождению детей дошкольного возраста разработаны для женщин в 

возрасте от 18 лет до достижения пенсионного возраста, желающих работать в 

качестве домашнего воспитателя (социальной няни). 

Данные методические рекомендации предназначены методистам и 

домашним воспитателям (социальным няням) дошкольных организаций. 

 

 

 

 
Методические рекомендации рассмотрены и рекомендованы Научно- 

методическим советом Института раннего развития детей МОН РК (протокол №  5 

от     26 мая    2022 года). 

 

 

 

 

 
                                                   Институт раннего развития детей, 2022 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В сложившейся современной экономической ситуации в большинстве 

семей, имеющих детей дошкольного возраста, работают оба родителя. Чаще 

всего это связано с материальными проблемами семьи. 

В такой ситуации реальным способом решения проблем семьи 

становится расширение круга значимых взрослых, выполняющих 

воспитательные функции. К числу которых, кроме бабушек и дедушек, а 

также педагогов дошкольных организаций, относятся домашние воспитатели 

на дому (социальные няни). 

На сегодняшний день в стране запланировано введение института 

домашних воспитателей на дому (социальных нянь) по уходу и развитию 

неохваченных дошкольными организациями детей в домашних условиях. 

Институт домашнего воспитателя на дому предоставит возможность 

родителю использовать услугу «социальной няни», которая не только 

позаботится об обычном распорядке дня ребенка, но и позанимается с ним, 

обеспечит досуг, позаботится о комфорте ребенка, его самочувствии и 

здоровье.  

Домашний воспитатель на дому (социальная няня) – это профессия 

человека, в обязанности которого входит забота о детях дошкольного 

возраста в семьях, которые нуждаются в квалифицированной помощи по 

уходу за детьми. 

Профессия «Социальная няня» будет размещена в штате дошкольной 

организации, с учетом потребности населения на получение услуги 

домашнего воспитателя на дому и будет направлена в семьи, заявившим о 

потребности в данной услуге.  

Кратковременный присмотр за детьми позволит поддержать, родителей 

на определенный период времени, освободить для решения иных проблем 

(посещение поликлиники, магазина, аптеки и др.). 

Сегодня современные родители (наниматели) предъявляют высокие 

требования к «социальной няне». Речь идет о профессиональной подготовке, 

состоянии психики, профессиональных навыках, личностных качествах 

домашнего воспитателя на дому. 

Вместе с тем, социальная няня должна уметь работать с детьми разного 

возраста (в одной семье могут быть дети разных возрастов) и знать 

особенности детской психологии. Для работы с детьми разного возраста 

нужны необходимые навыки, в связи с этим социальные няни должны быть 

обучены и хорошо подготовлены. 

Целью данных рекомендаций является оказание методической помощи 

домашним воспитателям (социальным няням) по сопровождению детей 

дошкольного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Особенности профессии «Социальная няня» - оказание помощи 

малообеспеченным, многодетным, неполным семьям и семьям, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями по 

присмотру за детьми от дошкольного возраста. Уход за детьми – это 

необходимое условие для их роста и развития. 

«Социальная няня» - профессия любого возраста, это могут быть 

женщины в возрасте от 18 до достижения пенсионного возраста, не имеющие 

уголовного правонарушения, а также прошедшие обязательный медицинский 

осмотр в порядке установленном законодательством Республики Казахстан. 

На одну социальную няню приходится от 1 до 5 обслуживаемых детей.  

Основной обязанностью социальной няни является уход за детьми 

дошкольного возраста на дому, в семье в течении 4 часов в день. Она 

становится наставником ребенка: способствует его умственному, 

нравственному и физическому развитию, прививает социальные навыки.  

Задача социальной няни - это, прежде всего, охрана безопасности 

ребенка, забота во время отсутствия родителей.  

Социальные няни должны обладать такими качествами как: любовь к 

детям, профессиональная ответственность, честность, чистоплотность, 

аккуратность, быстрая реакция, вежливость, порядочност, терпение, 

спокойствие, самообладание, нежность, а также стрессоустойчивость. 

Важным является умение быстро установить контакт с детьми и их 

семьей, а также поддержать их, занять в течение того времени, пока 

находится с ними. 

Социальная няня должна проявлять доброжелательность, стремиться 

понравиться детям, родителям, быть ответственной и пунктуальной. 

Чтобы стать «социальной няней» не обязательно иметь педагогическое 

образование, важным качеством является доброта, внимательность и 

открытая душа, которая заменяла бы маму. Однако, необходимо пройти курс 

обучения, после которого выдается сертификат. Услугами социальной няни 

могут воспользоваться мамы из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, а также семей, где воспитываются дети с особыми образовательными 

потребностями. 

Родителям в свою очередь стоит помнить, что социальная няня - это 

помощник семьи, а никакой-то там конкурент в борьбе за внимание ребенка.  

Социальная няня должна уметь работать не только с детьми, но и с их 

родителями, семьей в целом, обеспечить максимально благоприятные 

условия для развития личности ребенка.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДОМАШНЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ 

(СОЦИАЛЬНОЙ НЯНЕ) ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Профессия «Социальная няня» будет размещена в штате дошкольной 

организации, которая в свою очередь будет направлять их в семьи, 

заявившим о потребности в данной услуге согласно договору. Максимальное 

время посещения одной семьи составляет 4 часа.  

Пока родители отсутствуют, социальная няня может: 

- играть с детьми; 

- кормить их; 

- водить на прогулку и т.д. 

При этом она не должна ходить за продуктами, убираться дома, стирать 

вещи и выполнять другие функции обычного социального работника. Все, 

необходимое ей для кратковременного присмотра (детское питание и пр.), 

должно быть заранее приготовлено родителями. 

Социальная няня всем своим видом должна выражать добрые 

намерения относительно ребенка. Ее волосы должны быть чистыми и 

причесанными, ногти – подстриженными, без яркого маникюра. Если 

социальная няня использует лак, предпочтение стоит отдавать нежным и 

теплым оттенкам. 

Ее одежда не должна быть строгой. Тем не менее нельзя надевать на 

работу мини-юбку или открытую блузку. Рекомендуется брать с собой 

сменную одежду и легкую обувь, они создадут комфорт не только во время 

общения с ребенком, но и помогут создать домашнюю обстановку. 

Макияж на лице не должен быть вызывающим. Не рекомендуется 

использовать яркую помаду и тени, рисовать длинные стрелки и т. п. 

Призвание домашнего воспитателя на дому (социальной няни) – 

заботиться о ребенке, помочь ему вырасти достойным человеком.  

Социальная няня должна ассоциироваться у ребенка со спокойствием и 

позитивом. Во время первой встречи ей не рекомендуется быть слишком 

активной. Ее задача – ненавязчиво познакомиться с ребенком, позволить ему 

почувствовать себя спокойно в компании нового друга. Для полноценного 

знакомства лучше всего пообщаться не только с ребенком, но и его мамой 

или папой, узнать о семейных ценностях, привычках, традициях. Словом, 

понаблюдать за семьей со стороны, стать ее маленькой частью. 

Рекомендуется вести себя тихо и скромно, не делать резких движений и 

держать небольшую дистанцию, дети чувствительны и впечатлительны – 

первая встреча сыграет большую роль в формировании их доверия к 

социальной няне, чем все последующие. 

Профессиональные качества домашнего воспитателя на дому 

(социальной няни): 

- уверенность в своих действиях. Социальная няня должна вести себя 

уверенно, при общении с ребенком. Дети тонко чувствуют, когда взрослые 
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растерянны, ведут себя неуверенно. Тогда они начинают капризничать, а в 

худшем случае просто не идут на контакт; 

- ответственность. Социальная няня должна полностью осознавать 

причастность к жизни своего подопечного. Его физическое, психическое и 

нравственное здоровье зависит от нее в той мере, сколько времени они 

проводят вместе. На время отсутствия родителей именно социальная няня 

является образцом для подражания и примером поведения для ребенка; 

- терпение. Социальная няня должна сохранять самообладание, не 

повышать тон и не прибегать к насилию в случае, если ребенок разбаловался; 

- находчивость. Необходимо быстро и эффективно реагировать, когда 

этого требуют обстоятельства, решить конфликт между детьми или 

успокоить плачущего ребенка во время прогулки; 

- тактичность. Социальной няне не рекомендуется лезть в семейные 

дела. 

И, конечно же, каждая социальная няня должна быть честной, 

порядочной и чистоплотной. Домашний воспитатель не может заменить 

ребенку маму, но способна полноценно выполнить эту функцию, если того 

требуют обстоятельства. 

При работе с детьми дошкольного возраста социальная няня должна 

уметь: 

- обеспечить охрану жизни и здоровья детей, осуществлять уход за 

ними в течение всего времени, пока он находится с детьми (одевает, 

раздевает, умывает, кормит, проводит прогулки и т.д.); 

- находить общий язык с ребенком; 

- знать особенности возрастной психологии; 

- руководить детской деятельностью (игровая, двигательная и т.д.); 

- соблюдать элементарные правила личной гигиены. 

Как общаться с ребенком. 

Отношения социальной няни и детей выстраиваются в каждом случае 

отдельно. 

Социальной няне желательно заранее расспросить родителей о 

характере ребенка о том, что он любит, какие книжки читает, его любимые 

блюда и т.д., от чего он расстраивается, от чего радуется. Некоторые дети 

любят объятия, другие нет. 

Это очень важный момент. Ребенку будет некомфортно с той, кто все 

время его обнимает, целует. Необходимо узнать сколько сладостей ему 

можно в день, чтобы его не перекормили ради лучшего впечатления. 

Не стоит в первый день знакомства ожидать положительного контакта. 

Это слишком рано для доверительных отношений. Большое внимание может 

спугнуть ребенка. Никакой навязчивости. Важной основой является доверие. 

Возрастные психологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

Ребенок 2 - 3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

ребенка легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 
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другое. Детям данного возраста необходимо индивидуальное внимание  

взрослого, индивидуальный контакт с ним.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций, соответственно и ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивный. Очень важно для 

маленьких первооткрывателей поддержать саму мотивацию исследования и 

познания окружающего мира. От социальной няни требуется создать 

интересную развивающую среду и предоставить детям время и свободу 

деятельности в ней. 

У детей 3-4 лет сохраняется непроизвольный характер (внимание, 

памяти, мышления, а также подвижности) и потребность в эмоциональном 

комфорте. 

Взаимодействие с 3-4-летними детьми осложнено тем, что они 

проходят через возрастной кризис трех лет - кризис становления воли, кризис 

«Я сам!». В этот период социальным няням рекомендуется постараться дать 

ребенку возможность реализовать все его намерения, каждое «Я хочу» и «Я 

буду», если это не угрожает жизни и здоровью его самого или других детей 

группы. 

Мышление детей старше 3 лет носит уже наглядно-образный характер. 

Это означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти 

к манипулированию представлениями и образами. При этом сфера его 

познавательной деятельности сосредоточена на реальном, предметном, 

непосредственно окружающем его в данный момент мире. Он познает то, что 

видит перед собой в настоящее время. 

На  пятом году жизни дети становятся более эмоционально 

устойчивыми, менее капризными. В этом возрасте дети легко воспринимают 

и запоминают информацию. Мышление также носит наглядно-образный 

характер. 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок. 

Особенность детей данного возраста – могут произвольно управлять 

своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, 

эмоциональными реакциями, ведущее значение приобретает развитие 

воображения.  

При работе с детьми данного возраста «социальной няне» 

рекомендуется делать акцент на продуктивную деятельность и организацию 

интересного, проблемного или развивающего опыта в противовес 

умозрительным рассуждениям. 

Уход за детьми, оказание им помощи в самообслуживании 

Работа по формированию навыков самообслуживания на каждом 

возрастном этапе имеет свои особенности.  

От 1 года до 3 лет необходимо поддерживать у детей стремление к 

самостоятельности. Приучать детей этого возраста к тому, что перед едой и 

по мере загрязнения им обязательно моют руки. После 1 года есть ложкой 
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густую пищу, а после 1,6 мес. – суп, пользоваться салфеткой. По мере 

взросления ребенка его продолжают учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем.  

К 1 году 7 месяцам необходимо приучать ребенка раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, расстегнутые сапоги или 

туфли, рейтузы, шорты и колготки).  

К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и одевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. С 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание на порядок в комнате и назначении. 

Формирование навыков самообслуживания в этом возрасте начинается 

с прямого показа действия, сопровождаемого объяснением. Например, 

обучая мыть руки, социальная няня закатывает рукава своей одежды, 

намыливает руки, смывает мыло, вытирает руки и только после этого 

побуждает детей повторить все действия в той же последовательности.  

Дети от 2 лет с помощью взрослого учатся раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

У детей от 3 лет необходимо развивать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности. Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. Решающую роль имеют игровые приѐмы. 

Именно они помогают взрослым более активно воздействовать на ребенка. 

Положительная оценка даже небольших успехов, вызывает у него 

удовлетворение, рождает уверенность в своих силах. Это особенно важно в 

общении с застенчивыми, робкими детьми.  

У детей от 4 лет необходимо совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться. Следует приучать аккуратно, складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить в порядок, быть всегда аккуратным 

и опрятным. Кроме того, самостоятельно готовить своѐ рабочее место и 

убирать его после окончания работы за столом – рисования, лепки, 

аппликации (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

У детей от 5 лет продолжают вырабатывать привычку правильно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Продолжать 

совершенствовать навык одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).  

В этот возрастной период нужно формировать привычку бережно 

относиться к личным вещам и вещам своих братьев, сестер. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Особое внимание надо обращать на то, чтобы ребенок пользовался 

навыками осознанно (понимал необходимость чистить зубы, полоскать рот 

после еды и т. д.); видел, что небрежное выполнение трудовых действий по 
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самообслуживанию приводит к плохим последствиям (не почистил ботинки – 

они имеют неряшливый вид и т.д.). 

Уход за детьми с особыми образовательными потребностями 

(ООП). 

Требования к социальной няне по уходу за детьми с ООП: 

- оказание помощи детям с ОПП в одевании и раздевании по мере 

необходимости; 

- оказание помощи детям с ОПП в приеме пищи с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- оказание помощи детям с ОПП при гигиенических процедурах с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- организация полноценного отдыха, сна детей с ОПП, присмотр за 

ними во время сна; 

- сопровождение детей с ОПП в ходе развивающих игр с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- сопровождение детей с ОПП на прогулках; 

- информирование родителей (законных представителей, 

родственников) детей с ОПП об их самочувствии; 

- поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек; 

- наблюдать за взаимодействием здоровых детей с детьми с ОПП, 

поддерживать их положительные взаимоотношения. 

Организация детской деятельности. 

Интеллектуальная деятельность. 

Интеллектуальные игры способствуют развитию памяти детей, 

переключению с одного вида деятельности на  другой, развитию умения  

слушать и   слышать других, понимать и воспринимать другие точки зрения. 

Для развития речи детей социальной няне рекомендуется читать 

простые народные сказки, несложные произведения устного народного 

творчества, стихи; стимулировать ребенка повторять отдельные слова и 

выражения из стихов и сказок; активно выражать свои впечатления, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; побуждать самостоятельно 

рассматривать книги, узнавать героев художественных произведений. 

Проводить игры, в результате которых формируются навыки 

количественного счета, представлений о геометрических фигурах и формах, 

ориентиру в пространстве и времени. 

Развивать творческие способности детей при помощи разучивания 

песен, рисования рисунков карандашами, красками, мелками и т.д. 

Игровая деятельность. 

Игра занимает все свободное время ребенка, меняется и усложняется в 

соответствии с его возрастом. В деятельность ребенка необходимо включать 

как подвижные, настольные так и дидактические игры. 

В раннем возрасте (1-3 года) игры носят предметно-манипулятивный 

характер.  Предметная игра —  ведущий вид деятельности ребенка. 
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В младшем дошкольном возрасте (от 3 лет) игры предметны, служат 

для развития и совершенствования памяти, мышления, восприятия и т. д.  

В среднем дошкольном возрасте (от 4 лет) дети в игре объединяются в 

группы, появляются ролевые игры.  

В старшем дошкольном возрасте (от 5 лет) в процессе игры 

зарождаются такие виды деятельности, как труд и учение. В этом возрасте 

воспитываются морально-этические нормы, формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются практическое мышление и 

художественно-творческая деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Двигательная деятельность - это естественная потребность детей в 

движении, удовлетворение которой является важнейшим условием  

гармоничного развития ребенка, состояния его здоровья. 

Двигательная активность детей дошкольного возраста должна 

соответствовать их опыту, интересам, желаниям, функциональным 

возможностям организма. Поэтому, каждый раз приходя в семью ребенка, 

социальная няня должна организовать и проводить разнообразные 

подвижные и малоподвижные игры. В зависимости от погодных условий, 

данные игры рекомендуется проводить на свежем воздухе. 
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ЗАКЛЮЧНИЕ 

 

Введение услуги домашнего воспитателя на дому (социальной няни) 

будет направлена на поддержание многодетных, неполных семей и семей, 

имеющих детей с особыми образовательными потребностями, на улучшение 

быта и финансового положения семьи, снижение родительской нагрузки, 

повышение качества жизни мам, предоставление возможности работать 

женщинам, имеющим детей дошкольного возраста и находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком.   

В свою очередь домашний воспитатель на дому (социальная няня) 

должен: 

- серьезно относиться к воспитательной функции, иметь модель 

идеального воспитателя, универсальную по своей сути, и стремиться ей 

соответствовать, отмечая у себя достаточно высокий уровень развития 

многих качеств, необходимых для успешного взаимодействия с ребенком; 

- стремиться к более рациональным, объективным оценкам как 

воспитанника, так и себя; 

- обладать достаточно высоким уровнем эмоциональной 

компетентности, чуткостью в отношении состояния и поведения ребенка, 

готовностью поддерживать доброжелательную атмосферу при 

взаимодействии с ним, не забывая о контролирующих функциях, о 

собственной роли наставника и «проводника» в системе социальных 

отношений. 

Помимо эмоционального самочувствия ребенка, при общении с ним 

особое внимание социальной няни уделяется удовлетворению его первичных 

потребностей, контролю выполнения обязательств, как внешних, связанных с 

социальным поведением в обществе, так и внутрисемейных. 

Для социальной няни первоочередным предметом общения с ребенком 

выступает развитие его познавательной сферы и удовлетворение 

соответствующей группы потребностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ НА ДОМУ 

(СОЦИАЛЬНОЙ НЯНИ) 
 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?  

 

1. Необходимо гулять с ребенком на свежем воздухе каждый день, 

даже зимой, в зависимости от погодных условий. Прогуливайтесь в строго 

оговоренных местах, ходите по заранее согласованным маршрутам.  

2. Тратьте свободную минутку на развивающие упражнения и игрушки, 

исключив просмотр телевизионных передач и, тем более, компьютерные 

игры.  

3. Пробуйте горячую пищу перед тем, как накормить ребенка. Уточнив 

у родителей разрешенные и запрещенные продукты, четко соблюдайте 

детскую диету. Избегайте покупать сладости и мороженое. 

4. На личном примере прививайте воспитанникам любовь к хорошим 

манерам, порядку и аккуратности. Отслеживайте чистоту рук (своих и детей), 

обуви, одежды, коляски, велосипеда. 

5. Критикуйте исключительно поступки, а не самого ребенка. В 

общении с ним проявляйте терпение, последовательность и уверенность. 

Ограничивайте лишь те действия, которые опасны для его здоровья, попутно 

объясняя причину опасности. 

6. Помните, где расположена аптечка, чтобы суметь оказать 

экстренную помощь ребенку. Если он заболел, то вызывайте врача и 

связывайтесь с родителями. 

7. Открывайте двери знакомым людям, а лучше всего – только маме, 

папе, бабушкам и дедушкам. Находитесь на связи: отвечайте на телефонные 

звонки, сами звоните в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

8. Разговаривайте на обычном, понятном ребенку языке, избегая 

сюсюканья, придуманных, грубых слов. Называйте его по имени, а не 

домашним прозвищем. 

 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?  

 

1. Не кричите на детей, пусть даже они капризничают. Хотите быть 

услышанной? Подойдите к ребенку, опуститесь на уровень его глаз, 

улыбнитесь и обратите на себя внимание.  

2. Никогда не наказывайте физически – шлепки, подзатыльники 

исключены. Уточните, какие дисциплинарные меры применяются в семье. 

3. Не приглашайте в квартиру своих друзей и родственников.  

4. Не решайте свои проблемы в рабочее время: не ходите по магазинам 

во время гуляния, не разговаривайте долго по сотовому телефону.  
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5. Не подпускайте детей в кухне к плите и электрическим приборам. 

Обязательно ставьте сковородки и кастрюли на дальнюю конфорку. Не 

готовьте еду, держа ребенка на руках. 

6. Не пропагандируйте свои политические или религиозные взгляды. 

Не беседуйте с детьми дошкольного возраста о смерти и сексе. 

7. Не проявляйте инициативы в употреблении новейших систем 

закаливания или массажа. Выполняйте оговоренные процедуры, 

утвержденные игры и занятия. 

8. Не заставляйте подопечного делиться игрушками в песочнице. 

Собственными вещами он может распоряжаться самостоятельно, просто 

предложите ему поиграть с другими детьми вместе 
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2- ҚОСЫМША  

 

ҮЙ ТӘРБИЕШІЛЕРІНЕ (ӘЛЕУМЕТТІК БАЛА КҮТУШІЛЕРГЕ) 

АРНАЛҒАН ЖАДНАМА 

 

 

          НЕ ІСТЕУ КЕРЕК? 

 

1. Баламен күн сайын, ауа-райының жағдайларына байланысты қыс 

мезгілінде де, таза ауада серуендеу қажет. Алдын ала қарастырылған 

орындарда  (саябақтарда), рұқсат етілген жерлерде серуендеу.  

2. Бос уақытта  телевизиялық бағдарламалар қарау және компютерлік 

ойындар ойнауды шектеу, баламен пайдалы әрекеттермен шұғылдану: 

дамытушы жаттығулармен айналысу және ойыншықтармен ойнау.  

3. Баланы  тамақтандырудың алдында тамақтың ыстық болмауын 

байқап кӛру. Ата-аналардан балаға беруге рұқсат етілген және тыйым 

салынған тағамдарды нақтылап алып, балалар диетасын (емдәм) қатаң 

сақтау. Тәттілер мен балмұздақ сатып алудан аулақ болу. 

        4. Үлгі кӛрсету арқылы тәрбиеленушілерді әдептілікке, тәртіпке және 

ұқыптылыққа  баулу. Қолдың (ӛзініздің және балалардың), аяқ киімнің, 

киімнің, арбаның, велосипедтің тазалығын қадағалау. 

       5. Баланың ӛзін емес, оның жасаған әрекеттерін бағалау. Онымен қарым-

қатынас жасау кезінде шыдамдылық және сенімділік таныту. Тек оның 

денсаулығына қауіпті әрекеттерді шектеу, қауіптің себебін түсіндіру. 

       6. Балаға жедел кӛмек кӛрсету үшін дәрі қобдишасының қай жерде 

орналасқанын есте сақтау.  Бала ауырып қалған жағдайда дереу дәрігер 

шақырту, ата-анасымен хабарласу. 

         7. Есікті тек таныс адамдарға: аналары мен әкелеріне, ата-әжелеріне  

ашу. Тӛтенше жағдай туындаған кезде  қоңырау шалу, байланыста болу: 

телефон қоңырауларына жауап беру. 

         8. Балаға қарапайым түсінікті тілде сӛйлеу, ойдан шығарылған, дӛрекі 

сӛздерді қолданбау. Баланы үйдегі лақап атымен емес, ӛзінің атымен атау.  

 

НЕ ІСТЕУГЕ БОЛМАЙДЫ?    

 

1. Балалар қыңырлық  кӛрсетсе де, оларға айқайламау. Бала сізді естуі 

үшін баланың жанына келіп, оның кӛзіне қарап, күлімсіреп, назарын аударту.  

2. Балаға зорлық-зомбылық кӛрсетпеу, жазаламау, қол кӛтермеу керек. 

Отбасында қандай тәртіп шаралары қолданылатынын нақтылау. 

3. Ӛзінің достары мен туыстарын пәтерге шақырмау.  

4. Жұмыс уақытында ӛз мәселелерін шешпеу: серуен кезінде дүкен 

араламау, ұялы телефонмен ұзақ сӛйлеспеу. 
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5. Балаларды ас үйдегі пешке және электр құрылғыларына 

жақындатпау. Ыдыстарды балалардың қолы жетпейтін жерге қою. Баланы 

кӛтеріп тұрып, тамақ пісіруге болмайды. 

6. Саяси немесе діни кӛзқарастарды насихаттамау. Мектеп жасына 

дейінгі балалармен ӛлім және жыныстық қатынас туралы әңгімелеспеу. 

7. Жаңа шынықтыру шараларын немесе массаж түрлерін қолдануға 

бастама кӛтермеу. Келісілген шараларды, бекітілген ойындар мен сабақтарды 

жүргізу. 

8. Серуенге шыққанда баланы құмсалғышта балалармен 

ойыншықтарын бӛлісуге мәжбүрлемеу. Ол жеке заттарына ӛзі иелік етеді, тек 

балаға ӛзге балалармен бірге ойнауды ұсынуға болады. 
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3 - ҚОСЫМША 

 

ҰЛТТЫҚ  ОЙЫНДАР  

 

                                                  ХАН ТАЛАПАЙ  

 

       Мақсаты: Қазақтың ұлттық ойындары арқылы балалардың танымдық 

белсенділігін арттыру. Топтағы балалармен ойнау дағдысын дамыту. 

Балаларды ойын ережесін сақтауға, бірлесе мақсатқа жетуге,  тӛзімділікке 

тәрбиелеу. 

     Ойынның  шарты:  «Талапай-ау, талапай, табылды ойын алақай»- деп 

қоржындағы асықтарды отырған балалардың алдына шашады. Балалар 

жарыса «Ханталапай» деп дауыстап, асықтарды таласып, бӛліп алады 

Жинаған асықтардың ішінен әр бала ойынға бес асықтан тігеді. 

     Хан асығы қолына түскен бала алғашқы болып ойынды бастайды. 

Асықтарды бір-біріне тигізе алмаған жағдайда ойынға қатысушы 

жүргізушінің сұрақтарына жауап береді. Екінші рет асыққа тигізе алмаған 

жағдайда ойын кезегі келесі балаға беріледі. Ойын осылайша жалғаса береді. 

 

 

ТАҚИЯ ТАСТАМАҚ 

 

       Мақсаты:  Балалардың сӛздік қорларын  дамыту, шапшаңдыққа үйрету.   

      Ойынның  шарты:   Ойынға  қатысушылар  шеңберге тұрып, 

кӛшбасшыны таңдайды. Оның қолында тақия бар. Балалар шеңбер бойында 

отырады, кӛздерін жұмып, ӛлең жолдарын кӛшбасшымен бірге қайталайды. 

     Ол балаларды айналып ӛтіп, келесі сӛздерді айтады:      

                                                  «Кӛзімізді жұмамыз, 

                                                   Тақияны күтеміз 

                                                   Түсіп қалса тақия 

                                                   Оны қуып жетеміз». 

        Осы тақпақ жолдарын айтып, кӛшбасшы бір баланың басына тақияны 

кигізеді. Кӛшбасшы бала отырады, жүргізуші: «Тақия кімде екен деп 

сұрайды». Жүргізуші осы сӛздерді айта отырып, балалар айналасында 

қолдарымен тақияны  іздейді. Кімде тақия болса, сол баланың жанындағы екі 

кӛрші бала шеңбер бойымен жүгіріп тақияны алуға тырысады.  

        Кім бірінші жүгіріп келіп тақияны алса сол ойынды жалғастырады. 

Ойын осылай жалғасады. 
 

ҚУЫР, ҚУЫР, ҚУЫРМАШ 

        

         Мақсаты:    Ойын арқылы балалардың  сӛйлеуін дамыту, сӛздік қорын 

байыту, ойынға деген қызығушылықтарын арттыру  
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        Ойынның  шарты:   Оң қолдың бес саусағын бір жерге түйістіреді де, 

сол қолмен оны бүгіп, саусақтардың басын кӛрсетіп ғана қапсыра ұстайды.  

             Қасындағы балаға: 

             -   Ортан қолымды тапшы, - дейді. Екінші бала бір саусақтың басынан 

ұстап: 

-  Міне, мынау, - деп кӛрсетеді. Егер ортан қолды таба алмаса, мына 

ережелерді орындайды. Бас бармақтан бастап, шынашаққа дейін 

саусақтарын аттарын атап, жұмылдыра береді. Қайтадан бас 

бармақтан бастап мына сӛздерді айтып, жазады. 

- Сен тұр, қойыңа бар; 

- Сен тұр, түйеңе бар; 

- Сен тұр, жылқына бар; 

- Сен тұр, сиырына бар 

    Ал сен кішкентай бӛбек, әлі жас екенсің, қазанның қаспағын қырып 

жеп, жыламай отыра тұр. 

    Енді осы шынашақтың ӛзін алақанның шұңқырына бүгіп, тұқырта 

ұстайды да 

    Қуыр, қуыр, қуырмаш, 

    Балапанға бидай шаш, 

    Әжен келсе, есік аш, 

    Қасқыр келсе, мықтап бас, - деп шынышақты шыр айналдырып, 

баланың алақаның қытықтайды.  

     Содан кейін: 

- Мына жерде қой бар, - деп баланың білезігін түртеді. 

- Мына жерде түйе бар, - деп баланың білегін түртеді. 

- Мына жерде жылқы бар, - деп білектің жоғарғы жағын түртеді. 

- Мына жерде түлкі бар, - деп қолтығына барады да тездете түседі. 

- Мына жерде күлкі бар - деп қытықтай бастайды. 

- Қытық, қытық! 

АҚ СЕРЕК ПЕН КӚК СЕРЕК 

     

      Мақсаты: Ойынға деген балалардың қызығушылыған арттыру, 

жылдамдыққа, ептілікке, шапшандыққа үйрету. 

     Ойынның шарты: Ойын ашық алаңда ӛткізіледі. Ойынға қатысушылар 

екі топқа бӛлінеді. Аралары 30-40 метрдей жерде бір-біріне қарсы 

орналасады. Қаз қатар қол ұстасып тізіліп тұрады. Жеребе бойынша 

анықталған ойынды бастаушы топтың балалары әндете ӛлең айтады: 

     Ақ, серек те, кӛк серек 

     Бізден сізге кім керек? 

     Екінші топың балалары: 

     Ақ серек те, кӛк серек 

     Бізге сізден Еркеназ керек – деп бірінші топтағы баланың атын атайды.     
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    Сол кезде аты аталған бала ӛз тобына қосады. Осылайша ойын жалғаса 

береді. Қай топ ӛз ойыншыларынан кӛп айырылып қалса, жеңілген болып 

есептелінеді. 

 

 

АРҚАН ТАРТЫС 

         Мақсаты:  Ұлттық ойын арқан тартыс арқылы   балаларды салт-дәстүр, 

әдет-ғұрыпты құрметтеуге, туған елге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Ептілікке, икемділікке, шапшаңдыққа, тӛзімділікке үйрету. 

       Ойынның  шарты:  Бұл екі топқа бӛлінген балалармен ойналатын 

ойынның бір түрі. Арқанның екі жағынан екі топқа бӛлінген балалар 

тартысады. Қай топ ӛз жағына алып, келсе  сол топ жеңіске жетеді. 

 

ХАН 

 Мақсаты: Асық ойнату арқылы балаларды дәлдікке, мергендікке, 

ептілікке үйрету. Балаларды ұлтымыздың құндылықтарын қастерлеуге баулу. 

Ойынның  шарты: Асықпен ойнайтын ойынның бір түрі—«Хан» 

ойыны. Ойынға қатысушыларға шек қойылмайды. Ойынға қатысушылар 

қаншадан асық шығаратынын алдын ала келісіп алады. Жиналған асықтарды 

бір жерге басын қосып біріктіреді. Сонан кейін кӛп асықтың ішінен бір 

белгілі асықты «хан» сайлайды. Екінші ойынға қатысушылар жиналған (әр 

ойыншы не бес, не он асықтан қосуға тиіс) асықты иіретін ойын жүргізушіні 

тағайындап алады. Ол жиналған асықты ортаға екі қолдап иіріп тастай 

береді. Барлық асықтарды иіріп болған кезде «хан» кӛп асықтың арасында 

кӛрінбей қалуы мүмкін, мұндай жағдайда ойынға қатысушылардың барлығы 

асықты иірушінің «ханды қара басты» деген даусын естігеннен кейін 

бассалып асықтарды талап алады. Екінші жағдайда иірген асықтардың 

арасында «хан» ашық жатса, онда «ханмен» бүк жатқан асықты ату керек, 

ойын солай жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша «Ханмен» асықты 

атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сӛйтіп, ойын шарты 

бұзылғанға дейін немесе барлық асық атылып болғанға дейін ойын жүре 

береді. 

Бұл ойынға қатысушылардан ептілікті талап етеді. Егерде ойынға 

қатысушылар, қалай болса солай, дӛрекілік кӛрсетсе, қимылында ептілік 

болмаса, онда ол ойынға қатысушы жеңіледі. Сондықтан ойынға 

қатысушылардан ұстамдылықпен қоса ептілік талап етіледі. Ойынға 

қатысушыларда дағдылар қалыптасады.  

 

КӚКПАР 

         Мақсаты: Ойын шартын дұрыс түсіндіре отырып, ойынға деген 

белсенділігін арттыру. 

         Ойынның  шарты: Ойынға қатысушылар  белгіленген  сызықтың 

бойына қатарға тұрады. Ойын жүргізушінің берген белгісі бойынша он 
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адымдай жерде жатқан кӛкпарды қай озғандары алып қашып, арасы он 

қадамдай екінші  сызыққа қайсысы бұрын келсе, сол ойынға қатысушының 

жеңіске жеткені. Кӛкпардың орнына басқа да заттарды пайдалануға болады. 

 

БӘЙГЕ 

          Мақсаты: Балаларды ойын арқылы шапшандыққа, тӛзімділікке 

тәрбиелеу. 

          Ойынның  шарты: Әр топтың алдына 3 - 4 м қашықтықта межелер 

белгіленді. Екі топтың балалары ( арақашықтық  2 м) сап түзеп тұрады. Бұл 

ойында жұптасып жарысады. Әр топқа бір ат, бір қамшы байланады. Белгі 

бойынша әр топтан бір баладан атқа қонады да жарысады. Балалар аттың 

шабысына салып шабуы тиіс. 
 

 

 

АҚ СҮЙЕК 

        Мақсаты:  Бұл ойын жылдамдыққа, шапшандыққа үйретеді.  
        Ойынның  шарты: Ақсүйек ойынына он шақты бала қатыса алады. 

Балалар екі топқа бӛлінеді. Алдын ала сүйекті лақтыратын жүргізуші 

таңдалады. Кейін ол сүйекті алыс жаққа лақтырады. Лақтырған соң екі топ 

оны іздеуге кіріседі. Сүйекті тауып алған топ, бір-біріне сүйекті беріп, 

арнайы сӛреге жеткізуі керек. Қарсыластар болса оны тартып алуға 

тырысады. Сӛреге сүйекті апарған топ, жеңген болып есептеледі.  
 

 АЛТЫН САҚА 

        Мақсаты: Асықты балаларға таныстырып кӛрсету, ойнату, түсіндіру, 

әртүрлі-түстегі асықтармен қарапайым математикалық сандарды санап 

үйрету. Сонымен қатар, санай отырып түстерін ажыратуға, асық ойнату 

арқылы балаларды дәлдікке, ептілікке, шапшаңдыққа баулу 

      Ойынның  шарты: Екі қатарға тӛрт-тӛрттен тізіп асықтар қою керек, 

ортасына алтын сақаны қою керек. Мысалы: кӛкӛністер мен жемістердің, 

ыдыс-аяқ, үй жануарлары аттарын атап, қайсы топтың баласы алтын сақаға 

бірінші жетсе, сол топ алтын сақаны алады. 

 

КҮН МЕН ТҮН 

 

       Мақсаты: Балаларды шапшандылыққа, татулыққа, достыққа тәрбиелеу. 

      Ойынның  шарты:  Бұл ойын алаңда ойналады. Алаң ортасына кӛлденең 

сызық сызылады да, оған қарама-қарсы екі жағынан әрбір бір метр сайын 

тағы екі сызық сызылады. Ойынға қатысушылар  саны жағынан бірдей екі 

https://melimde.com/oilim-metindi-oip-metinge-tairip-ojiiz.html
https://melimde.com/balalardi-asirap-bafufa-jerdemai-tafajindau-memlekettik-korset.html
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топқа бӛлінеді. Топтың біріне «күн», екіншісіне «түн» деп ат қойылады. 

Мәселен: ойын жүргізуші «күн» деп дауыстаса, «түн» тобындағы 

ойыншыларды мәре сызығына дейін қуып барады. Ойынның мақсаты 

қарсыластар тобынан кӛп адам ұстау. 

 

 

БЕСТАС 

 

Мақсаты: Ойын баланың моторикасын  дамытып қана қоймай, 

ептілікке, тез шешім қабылдауға, санауға, топтауға үйретеді.  

Ойын шарты:  Ойынға қатысушылар дӛңгелене отырады. Ойнау үшін 

қолға епті, ұстауға ыңғайлы тастар таңдалып алынады. Кӛбінесе үлкенірек 

домалақ бес тас таңдалады. Кейде асықтармен ойнау да кездеседі. 

Ойынды кімнің бірінші болып бастайтынын шешу үшін ойынға 

қатысушылар кезектесіп бес тасты алақандарына салады да, жоғары серпіп 

жіберіп, алақандарының сыртымен тосып алады да, қайта серпіп жібереді. Ең 

кӛп қағып алған ойынға қатысушы бірінші кезек алады да, қалғандары да сол 

ретпен кезекке тұрады. 

Бұл ойынның бірнеше  кезеңдері бар, сол бойынша жарысады. 

Бірінші тәсіл: Ойыншы бес тасты еденге шашырата тастайды да, 

ішінен бір тасты таңдап алады. Алған тасын жоғары серпіп жіберіп, жерден 

бір тасты іліп алып, лақтырған тасын қайта қағып үлгерді. Жерден алған 

тасын жанына қойып, сол тәсілмен, екінші, сонан соң үшінші, тӛртінші 

тастарды бір-бірлеп іліп алып отырады. 

Екінші тәсіл: Бес тасты еденге шаша тастап ішінен ӛзіне қолайлы бір 

тасты алады да, жоғарыдағы тәсілмен жерде жатқан тастарды екі-екіден 

жиып алады. 

Үшінші тәсіл: Еденге бес тасты шаша тастайтайды да, ішінен біреуін 

алып, жоғары лақтырып, алдымен біреуін іліп а.лып, лақтырған тасын тосып 

алады, сонан соң жерде жатқан үш тасты сол тәсілмен бірден жиып алуы 

керек. 

Тӛртінші тәсіл: Бес тасты қолына алады да, біреуін жоғары серпіп 

жіберіп, қолындағы тӛрт тасты жерге койып, жоғары серпіген тасын қағып 

алады. Сонан соң ол тасты жоғары қарай қайта лақтырып, жерге қойған тӛрт 

тасты жинап алып, жоғары лақтырған тасты қоса қағып алады. 

Бесінші тәсіл: Бес тасты уысына алып, бірін жоғары қарай серпіп 

жібереді де, тасты алақанына қыса ұстап, шынашағымен еденді үш, не бес 

рет (ойынға қатысушылардың алдын ала келісімі бойынша) сипап ӛтіп 

(жалап ӛтіп деп те айтады) лақтырған тасын қағып алады. 

Алтыншы тәсіл: Тӛрт тасты бұрышқа (тӛрт) орналастырып (мӛлшерін 

алдын ала келіседі), бір тасты жоғары серпе тастайды да, тӛрт тасты жедел 

теріп алып, лақтырған тасын қайта қағып үлгереді. 

Жетінші тәсіл: Бес тасты еденге шаша тастайды да, арасынан бір 

тасты алып, оны жоғары серпіп жібереді де, жердегі тастарды жиып алып, 
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лақтырған тасын қайта қағып алады. Сонан соң оны сол қолына салады да, 

жоғары серпе лақтырып, жерге түсірмей, қайта қағып алады. 

        Сегізінші тәсіл: Тастарды еденге тастайды да, арасынан біреуін алып 

жоғары лақтыра отырып, жерде жатқан тастарды бір-бірлеп алақанына жинай 

береді. Осы тәсілмен жерден тасты (тӛрт) жиып алады. 

       Тоғызыншы тәсіл: Бірінші тәсілдегі қайталанады. Бірақ тастарды қағып 

алған кезде тастар бір-біріне тимеу керек. 

       Оныншы тәсіл: Бірінші тәсіл қайталанады. Бірақ жерден іліп алған 

тасқа жоғарыдан қағып алған тас дәл тиюі керек. 

Барлық тәсілдерді мүлтіксіз ӛткізген ойынға қатысушы  жеңімпаз атанады.  

 

 

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 

Мақсаты: Тоғызқұмалақ ойыны арқылы балаларды санауға үйретіп,  

дағды қалыптастыру. 

  Ойынның шарты: Тоғызқұмалақ ойынын негізінен екі бала 

ойнайды.  Ойынды кім бастайтынын жеребе тарту арқылы анықтайды. 

Ойынды бастайтын ойынға қатысушыны  бастаушы деп, ал қарсыласын 

қостаушы деп атайды. Тоғызқұмалақ ойынында қарсыластар алма-кезек 

жүрістер жасап отырады. 
  Ойынды бастаушы ӛзінің кез-келген отауынан жүре алады. Ол үшін 

ойынға қатысушы  отауының ішінде жүріс жасайтын бір құмалақ қалдырады 

да, қалған құмалақтарды қолына алып, келесі оң жағындағы отаудан бастап 

(сағат тіліне қарама-қарсы бағытта), қолындағы құмалақтар таусылғанша бір-

бірден салып шығады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың отауларының біріне 

түсіп және сол отаудағы құмалақтар санын жұп жасаса онда бұл жүріс 

табысты болды деп есептелінеді де, ойынға қатысушы  сол отаудағы 

құмалақтардың барлығын ӛзінің қазандығына салып алады. Қай ойынға 

қатысушының қазандығы бірінші толады, сол жеңімпаз атанады.  
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