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Түрлі жас топтарында ойындарды ұйымдастыру және басшылық ету 

әдістемесі бойынша әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне 

балалардың ойын арқылы тәжірибесін байыту және дамыту бойынша жұмысты 

ұйымдастыруда әдістемелік кӛмек кӛрсету мақсатында әзірленді.  

Аталған әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі ұйымдардың 

педагогтеріне арналған. 
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әдістемелік кеңесінде қаралып, ұсынылған (2022 жылғы 27 қыркүйектегі № 9 

хаттама). 
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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

Қазіргі әлемде білімге деген кӛзқарас балалар ӛмір сүріп, ӛсіп жатқан, 

жылдам ӛзгеріп отыратын болмыспен бірге ӛзгеруде. Білімді баланың туылған 

сәтінен бастап ӛмір бойы жалғасатын процесс ретінде қарау білім беру процесін 

ұйымдастырудың икемді стандарттарын қабылдауды қажет етеді. Балалар кӛп 

уақытын білім беру ұйымдарында ӛткізеді, бұл балалардың мәдени және 

этникалық әртүрлілікке құрмет кӛрсетілетін үйлесімді, мейірімді, дамытушы, 

инклюзивті, әділ ортада балалық шағын ӛткізуі үшін тиісті жағдайлар жасаудың 

маңыздылығын түсінуге әкеледі. 

Бала ӛзінің әлем жайлы жеке түсінігін қалыптастыру құқығы мен 

мүмкіндігі бар оқуға белсенді қатысушы ретінде қабылдануы тиіс.  

Мектепке дейінгі кезең - мектепке дайындық сатысы, баланың ӛмірлік 

маңызды дағдыларын дамыту кезеңі. Демек, бала ӛміріндегі мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқыту тәсілінің ұйымдастырылған оқу қызметінен баланың жеке 

ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, әр баланың әлеуетін барынша 

дамытуға жағдай жасауға қарай ӛзгеруі тиіс. Педагогтің алдын ала жоспарлаған 

әрекеттерін орындап қана қоймай, баланың қызығушылығына кӛңіл бӛліп, күнді 

ӛзі таңдаған белсенділік түріне қарай құрудың маңызы зор.   

Бірге ойнау дағдыларын, еңбек әрекеті дағдыларын, тазалықты, 

тәртіптілікті, ұйымшылдықты, ойлауды, қабылдауды, сурет салуды және басқа 

дағдыларды меңгерту ойын нысанында іске асуға тиіс. Ойын – баланың негізгі 

әрекеті және дамытудың негізгі құралы [1].  

Ойын әрекеті мектепке дейінгі ұйымда тәрбиелеу-білім беру процесін 

ұйымдастыруда маңызды рӛл атқарады, сондықтан бұл жұмыс ӛзекті болып 

табылады. Ойын құнды әрекет, ойын арқылы балалардың танымдық саласы 

кеңейеді, қоғамдағы мінез-құлық нормалары мен ережелерді меңгереді. Педагог 

ойынды балалар іс-әрекетінің түрлері арқылы тәрбиелеу – білім беру процесінде 

негізгі әрекет ретінде қолданады.  

Ойын барысында бала ӛзі жасай алмайтын әрекетті үйренуге тырысады, 

құрдастарымен қарым-қатынас жасайды, баланың бойында адамгершілік 

қасиеттері дамиды. Л.С. Выготский, О. М. Дьяченко,                          Е. Е. 

Кравцованың пікірлері бойынша ойынды басқа әрекет түрлерімен алмастыру 

мектеп жасына дейінгі баланың қиялын дамытуға кедергі келтіреді. В. В. Ветрова, 

М.И. Лисина, Е.О. Смирнова Л. М. Кларина,                  В. И. Логинова, Н. Н. 

Поддяков ойынды басқа әрекет түрлерімен алмастыру баланың құрдастарымен, 

ересектермен қарым-қатынасының дамуын тежейді, эмоционалды жай-күйін 

тӛмендетеді деп санайды. Демек, ойын іс-әрекетін күн сайын ұйымдастыру 

баланың шығармашылық қабілеттерін дамытуда маңызды болып табылады. 

            Әдістемелік ұсынымдардың мақсаты: балалардың ойын арқылы 

тәжірибесін байыту және дамыту бойынша жұмысты ұйымдастыруда мектепке 

дейінгі ұйым педагогтеріне кӛмек кӛрсету. 

 

Әдістемелік ұсынымдарда түрлі жас топтарында ойындарды ұйымдастыру 

және басшылық ету әдістемесі, ойын іс-әрекетін дамытуда тәрбиешінің 
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міндеттері, заттық-кеңістіктік дамытушы ортаны ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар және ойын әрекетін ұйымдастыру кезіндегі қауіпсіздік талаптары 

берілген. 

 

 

ТҮРЛІ ЖАС ТОПТАРЫНДА ОЙЫНДАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ                 

                ЖӘНЕ БАСШЫЛЫҚ ЕТУ ӘДІСТЕМЕСІ  

 

Кіші топ-2 жастағы балалар 

Бұл жаста ойындар балаларға айналадағы заттарды жақсы тануға, олардың 

түсін, пішінін ажыратуға және олармен орындауға болатын әрекеттерді атауға 

кӛмектеседі. Ойындар қимылдарды үйлестіруге, кӛзбен ӛлшеуді дамытуға, 

кеңістіктік қатынастарды меңгеруге ықпал етеді, балаларды айтылған сӛзді естуге 

және оны белгілі бір ойыншықпен, әрекетпен байланыстыруға үйретеді. 

Басшылық ету ерекшеліктері: 

Осы жастағы балалардың қозу процестері тежелу процестерінен басым 

болады, сондықтан оларға тек ауызша айтып қоймай, кӛрнекі құралдарды кӛрсету, 

ойын ережелерін түсіндірумен қатар ойын әрекетін кӛрсету (тәрбиеші кӛрсетеді 

және түсіндіреді) қажет. Ойындарды ұйымдастыруда ғажайып сәттің болуы, 

ойындарды балаларда кӛтеріңкі кӛңіл-күй тудыратындай етіп ӛткізу, оларды бір-

біріне кедергі жасамай ойнауға үйрете отырып, бірге ойнау әлдеқайда қызықты 

екенін түсінетіндей етіп ұйымдастыру ұсынылады. Ойындарды ӛткізуде балаларға 

ойын әрекеттерінің тәсілдерін үйретуде тәрбиешінің белсенділік танытуы қажет 

(заттарды дұрыс орналастыру, ойын барысында сұрақтар қою, кеңестер мен 

ұсыныстар беру, балаларды мадақтау, олардың әрекеттерін бақылау).  

Ортаңғы топ-3 жастағы балалар 

3 жаста балалардың қалыптасқан біліктері мен дағдыларын бекітуге және 

жетілдіруге бағытталған ойындарға назар аудару керек. 

Басшылық ету ерекшеліктері: 

Тәрбиеші ойынға қатысуы, барлық балаларды ойынға тартуы, біртіндеп 

балаларды құрдастарының әрекеттерін бақылауға және сӛздерін түсінуге үйретуі, 

яғни  ойын процесіне толықтай басшылық етуі тиіс. Балаларда тәжірибе 

жинақталуына қарай тәрбиеші ойынды бақылайды,  бірақ мәселелер туындаған 

кезде ол ойынға қайта қосылады. 

Ойын ережелерін педагог ойынның алдында түсіндіреді және қажет болса 

әрекеттерді кӛрсетеді, тәрбиеші балаларға теріс қылықтары үшін ескерту жасауы 

және ережелердің орындалуын мұқият қадағалауы тиіс. 

Ойын барысында педагог жетекші және проблемалық сипаттағы сұрақтар 

қояды, кеңес береді, балаларды ынталандырады. 

Осы жас кезеңінде педагог балалардың жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, ойын әрекеттерін бағалай алады. 

Мектепке дейінгі ересек жас – 4, 5 жастағы балалар 

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалар ойнау тәжірибесіне ие және 

олардың ойлауы, есте сақтауы кіші жастағы балаларға қарағанда неғұрлым 

дамыған, сондықтан олар ойын ережесін ауызша түсіндіргенде оңай қабылдайды. 
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Осы жастағы балалармен ойындар бүкіл топпен және шағын топтармен ӛткізілуі 

мүмкін. Ересек топтан бастап ойындарда жарыс элементтерін қолдануға болады. 

Осы жаста балалардың ойындарының мазмұны күрделі болып келеді (ӛмірлік 

құбылыстар - адамдардың ӛмірі мен еңбегі, қала мен ауылдағы техника). 

Балалар заттарды материалы, қолданылуы бойынша жіктейді, ақыл-ойды 

қажет ететін сӛздік ойындар кеңінен қолданылады. Бұл жаста балалардың 

эмоционалды жай-күйін, ойыннан алған әсерлерін және оның нәтижесіне 

(міндеттерді шешу) қанағаттантану сезімдерін қолдау қажет. Балалардың жүйке 

жүйесінің қозуы мен тежелуін ескеріп, үстел үсті ойындарына басшылық ете 

отырып, педагог тәрбиеленушілердің назарын суреттерге, бейнелерге аударады. 

Балалар бұл суреттерді, бейнелерді есте сақтайды, қажет кезде естеріне түсіріп, 

қайталайды. 

Басшылық ету ерекшеліктері:  

Ережелерді түсіндіру ойынның алдында, әдетте, әрекеттердің орындалуын 

кӛрсетпей және қайталамай жүзеге асырылуы қажет (егер ойын күрделі болса, 

онда ойынның алдында әрекеттерді орындап кӛрсету). 

Тәрбиеші ойындарға қатыспайды, бірақ ойын ережелері мен барысын 

бақылайды. 

Ойын барысында педагог тәрбиеленушіден ұйымдастырылған іс-

әрекеттерде, экскурсия мен мақсатты серуендер кезінде естігенін, кӛргенін еске 

түсіруді қажет ететін ойын жағдайларын ойластыруы қажет. 

Балалардың жеке ерекшеліктерін білетін педагог оларға  рӛлдерді ӛзара 

бӛлісуге кеңес беріп, моральдық мінез-құлық нормалары қалыптаспаған балаға 

кейін бұл қасиеттерді күнделікті ӛмірде кӛрсетуі үшін құрдастарына мейірімділік, 

қамқорлық танытуды қажет ететін рӛлді ойнауды ұсынуына болады. Педагог 

балаларға құрдастарының жақсы әрекеттерін үлгі етуі, кеңестер беруі және кейбір 

жағдайларды еске салып отыруы тиіс.  

Ойынның соңында тәрбиеші ойынның атауын, ойын ережелерін 

балалардың есіне салып, олардың ойынды одан әрі жалғастыруға деген 

қызығушылықтарын қолдауы керек. Педагог балалардың әрекеттеріне баға береді, 

бірақ, әр ойын бағалауды қажет етпейді. 

Бір ойынды қайта ұйымдастырған кезде балалар әрекеттердің ретін толық 

меңгереді. Ойынды қайталау қажеттілігі оны дербес әрекетке кӛшіру үшін 

балалар ойынның барлық элементтерін қаншалықты меңгеруімен анықталады. 
 

  

 

 

                    ЗАТТЫҚ-КЕҢІСТІКТІК ДАМЫТУШЫ ОРТАНЫ                  

            ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

 

 Заттық-кеңістіктік дамытушы орта балаға ӛз қабілеттерін пайдалануға, 

қызығушылықтары мен мүмкіндіктеріне сүйене отырып, ӛзін қызықтыратын ойын 

материалдарымен ойнауға мүмкіндік береді. Балалар әрекетін осындай тәсілмен 

ұйымдастыру нәтижеге бағытталған даму механизмін құрайды. Бала 
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жоспарланған мақсатты жүзеге асыруға ұмтылады. Дамытушы орта балалар мен 

ересектердің қарым-қатынасы мен бірлескен әрекетін, балалардың қимыл 

белсенділігін, сондай-ақ олардың оңаша болуына мүмкіндікті қамтамасыз етуі 

керек.  

Заттық-кеңістіктік дамытушы орта мыналарды: 

-Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының 

міндеттерін іске асыруды; 

- инклюзивті білім беруді ұйымдастыруда — оған қажетті жағдайлар 

жасауды; 

- білім беру әрекеті жүзеге асырылатын ұлттық-мәдени,

 климаттық жағдайларды ескеруді; 

- балалардың жас ерекшеліктерін ескеруді қамтамасыз етуі тиіс. 

Заттық-кеңістіктік дамытушы ортаға қойылатын жалпы талаптар: 

- қауіпсіз; 

- қолжетімді; 

- әртүрлі; 

- мазмұнды; 

- кӛп атқарымды; 

- ӛзгермелі; 

- тартымды [2]. 

Заттық-кеңістіктік дамытушы орта қауіпсіз, ондағы барлық құрал-

жабдықтар мықты бекітілген болуы қажет және балалар жарақаттанып қалмауы 

үшін ұшы сүйір (үшкір) жиһаздар мен жабдықтардың болмауы тиіс.   

Барлық балалар, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар 

үшін тәрбиелеу-білім беру процесі жүзеге асырылатын барлық үй-жайлардың 

қолжетімді болуы. Ірі ойын материалдарын қолдана отырып, балалар ойында бір 

затты емес, тұтас объектілер кешенін қолданып, мысалы, кеме, текшелер немесе 

пластиналардан - қайықтар құрастыруы мүмкін.  

Сондай-ақ, балалар әрекетінің негізгі түрлерін қамтамасыз ететін 

ойындарға, ойыншықтарға, материалдарға, құралдарға балалардың, оның ішінде 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың еркін қол жеткізуі, материалдар 

мен құрал-жабдықтардың ақаусыз болуы және сақталуы тиіс.  

Дамытушы ортада әртүрлі материалдардың болуы қажет: заттық ортаның 

әртүрлі компоненттері, мысалы, балалар жиһазы, тӛсеніштер, жұмсақ модульдер, 

шымылдықтар және т. б., балабақшада немесе топта қолданылатын кӛп 

атқарымды заттар, оның ішінде балалар әрекетінің әр түрлерінде қолдануға 

жарамды табиғи материалдардың болуы (ойындарда алмастырушы заттар ретінде 

қолдану). Оларды үйлесімді қолдану балаларға ойында ӛз ойларын жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. 

           Заттық – кеңістіктік дамытушы ортаның жабдықталуы балалардың жас 

ерекшеліктеріне және Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес болуы 

керек. Ойыншықтардың маңызы зор, оларды тақырып бойынша таңдау 

балалардың қоршаған әлем туралы алған әсерлерімен және ойынға 

қызығушылықтарымен тікелей байланысты. Балалардың қоршаған әлем туралы 
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түсініктері біртіндеп қалыптасады, осыған байланысты бейнелі ойыншықтардың 

жиынтығын кеңінен қолдану ұсынылады.  

Балалардың қызығушылықтары бойынша орталықтар оқу жылының 

басынан бастап соңына дейін бірдей ойыншықтармен жабдықталмауы керек. Бұл 

орталықты жабдықтауда мынадай тәсілді ескеру қажет, яғни кейбір 

ойыншықтарды уақытша алып қоюға, кейін қажет болғанда қайта орналастыруға 

болады. Жаңадан пайда болған таныс ойыншықпен балалардың ойнағысы келеді. 

Топтарда сюжетті-рӛлдік ойын орталықтары: «Үй», «Дүкен» «Аурухана», 

«Шаштараз» «Шеберхана»; театрландырылған ойын орталығы (театрлардың 

әртүрлі түрлері, шымылдықтар, атрибуттар); музыка орталығы құрылады, сондай-

ақ жұмсақ жиһаздар, ойыншықтар: қуыршақтар, машиналар және т. б., 

режиссерлік ойындарға арналған ұсақ ойыншықтар, үстел үсті ойындары, лото, 

домино, әртүрлі конструкторлар, текшелер, құрылыс материалдары, сондай-ақ 

тәрбиелеу-білім беру процесіне арналған дидактикалық материалдар, макеттер, 

карталар, модельдер, муляждар, топтың сызбалары, алмастырушы заттар 

орналастырылады. 

Заттық-кеңістіктік дамытушы ортаның кӛп атқарымдылығы: барлық жас 

топтарында балалардың ойнауы мен демалуы үшін жайлы орын болуы керек, 

сонымен қатар, дамытушы ортаның мазмұны баланың қызығушылықтарын 

қолдауға бағытталып, мезгілімен ӛзгертіліп, байытылып отыруы керек.  

Кеңістікті трансформациялау білім беру жағдайына, оның ішінде 

балалардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерінің ӛзгеруіне байланысты 

заттық-кеңістіктік ортаны ӛзгерту мүмкіндігін болжайды; заттық ортаның әртүрлі 

компоненттерін, мысалы балалар жиһазы, тӛсеніштер, жұмсақ модульдер, 

шымылдықтарды және т. б. пайдалану мүмкіндігі.  

Жас топтары бойынша заттық-кеңістіктік дамытушы ортаға 

қойылатын талаптар: 

1)ерте жас тобында және кіші топта: танымдық ойыншықтар, қарапайым 

пазлдар, зерттеушілік қызығушылығын белсендіретін қозғалмалы ойыншықтар, 

қимылды ойындарға қажетті құралдар, оның ішінде ірі және ұсақ моториканы 

дамытатын ойын құралдары, жұмсақ модульдер, қауіпсіз табиғи материалдардан 

жасалған ойыншықтар. 

2)ортаңғы топта: дамытушы ойыншықтар, құрастыруға арналған жинақтар, 

сурет салуға арналған құралдармен және соған лайық жайлы орындармен 

толықтыру, қол еңбегіне арналған құралдар мен ойыншықтар, театрландырылған 

ойынға арналған жинақтар, қуыршақтар, түрлі машиналар, танымдық 

қызығушылығын жетілдіруге арналған табиғи материалдар, шағын модельдер. 

3)ересек және мектепалды топтарында (сыныптарында): дамытушы 

модульдер, күрделі пазлдар, құрастырылатын ойыншықтар, сауат ашу, алғашқы 

математикалық ұғымдарды игеруге ықпал ететін әртүрлі материалдар, баспа 

әріптері, сӛздер, кестелер, үлкен шрифті бар кітаптар, боямақтар, сандары бар 

оқулықтар, сандары мен әріптері бар үстел үсті ойындары, ребустар, оқу 

құралдары, балалар энциклопедиялары, ғаламшардың жануарлары мен ӛсімдіктер 

әлемі, әртүрлі елдердің адамдарының ӛмірі туралы иллюстрацияланған 

басылымдар, балалар журналдары, альбомдар, суреттер мен карточкалар.  
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Сонымен қатар, кӛптеген импровизациялауға ыңғайлы материалдардың 

болуы маңызды (арқан, қорап, сым, доңғалақтар, ленталар және т.б.). Олар ойын 

барысында балалардың әртүрлі креативті идеяларын іске асыруда, 

шығармашылық шешім қабылдауында қолданылатын болады. 

Сондай-ақ, балаларға ойын барысында бастама танытуға, ӛз 

қызығушылықтарына сәйкес әрекеттерді таңдауға мүмкіндік беру үшін 

педагогтерге дамытушы ортаны жеткілікті және әртүрлі материалдармен байыту 

ұсынылады. 

Мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды сыныптарында заттық- 

кеңістіктік дамытушы ортаны ҚР БҒМ 2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 

бұйрығына сәйкес зоналар бойынша жарақтандыру ұсынылады [3]. 

. 

 

 

ТҮРЛІ ЖАС ТОПТАРЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ӘРЕКЕТІН 

ДАМЫТУДА ТӘРБИЕШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 

 

Ерте жас тобы  ( 1 жастағы балалар) 

1. қоршаған ортадағы заттар мен ойыншықтарға, олармен әрекеттер жасауға 

қызығушылық тудыру. Баланы нұсқау бойынша әрекеттер орындауға тарту: 

«қорапты жап», «допты домалат» және т. б.;  

2. күнделікті ӛмірден алған әсерлерін ойында кӛрсетуге ықпал ету (қуыршықты 

тамақтандыру, ұйқыға жатқызу, ән айту және т.б.). Ересектің баламен 

эмоционалды қарым-қатынас жасауы, оның кӛңіл-күйін кӛтеру үшін әзіл ойындар 

ойнатуы: «сүзеген ешкі»,  «қуырмаш» және т. б.; 

3. дидактикалық ойыншықтарға (текшелер, пирамидалар және т.б.) 

қызығушылықтарын қолдау. Қарым-қатынас жасауда, кеңістікті бағдарлауда және 

заттық-манипулятивтік әрекетте дербестік, белсенділік танытуға ынталандыру. 

Мысалы, қуыршақпен  қарапайым әрекеттерді кӛрсету: қуыршақ билейді, жүреді, 

тамақ ішеді және т. б. 

                 Кіші топ (2 жастағы балалар) 

               Балалардың ойын әрекетін дамытуда тәрбиешінің міндеттері:  

1. әр баланың ойнау тәжірибесін дамыту;  

2. қоршаған орта туралы түсініктерін ойында кӛрсетуге ықпал ету; 

3. ойында балалардың шығармашылық танытуын қолдау;  

4. ойында құрдастарымен қарым-қатынас жасауға баулу.  

 Заттық ойындар  

Заттық ойындарда зат маңызды орын алады.Бала ойында алмастырушы 

заттарды қолданып, негізгі әрекеттерді орындайды. Баланың заттарды алмастыру 

қабілеті бастапқы ойнау тәжірибесі арқылы қалыптасады. Тәрбиешінің 

алмастырушы заттар ретінде балаға жақсы таныс заттарды таңдап беруі, яғни 

баланың ӛзі заттарды алмастырудың мәнін түсінгенше біртіндеп жаңа заттарды 

кӛрсетуі қажет. 

  Ойын белгілі бір психологиялық-педагогикалық жағдайларда: 

  балалардың ӛмірлік тәжірибесін байытуда; 
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  алмастырушы заттарды кӛрсетуде және қолдануда; 

  ересектердің балалармен тұлғаға бағытталған қарым-қатынасында; 

  баланың ойында бастама танытуын қолдауда; 

  ойын түрлерін кеңейтуде; 

  образды ойыншықтарды қолдануда қалыптасады.   

Сюжетті-рӛлдік ойындар 

        Алғашқы сюжетті-рӛлдік ойындар–күнделікті тұрмыстағы жағдайларды, 

ересектердің әрекеттерін, отбасылық қарым-қатынастарды кӛрсету, рӛлге ену: 

дәрігер науқасты тыңдайды және екпе жасайды, жүргізуші рульді бұрады, 

шаштараз шаш қияды, кассир чек береді және т. б. Ересектермен бірлескен 

ойында кейіпкерге тән әрекеттерді кӛрсету, ойыншықтарға қамқорлық (қоянды 

сипау, қуыршақты тамақтандыру) жасау. Ойын әрекеттерін ересектің бейнесімен 

(анасы, әкесі), жануарлардың бейнесімен (қоян, қораз) байланыстыру. Сюжетті 

дамыту үшін қажетті ойыншықтар мен заттарды таңдау, жетіспейтін 

ойыншықтарды немесе заттарды басқа заттармен алмастыру.    

       Заттарды, ойыншықтарды, суреттерді («Ғажайып дорба», « Бұл үйде кім 

тұрады?», «Ненің тӛлі?», «Ненің анасы?») қарастыру бойынша ойындар. Оларда 

нұсқаулар мен әрекеттер сӛзбен беріледі, бірдей әрекеттер әртүрлі 

ойыншықтармен орындалады, бір ойыншықпен әртүрлі тәсілдермен әрекет етуге 

болады. Тәрбиешінің кӛмегімен халық ертегілерінен шағын үзінділер сахналау. 

       Жануарлардың, құстардың бейнелерін қимылдар арқылы беру,  мәтінмен 

сүйемелденетін ойындарда кейіпкерлердың қимылдарына еліктеу («мысық», 

«қозы» «құлыншақ» және т.б.). 

Дидактикалық ойындар 

Дидактикалық ойыншықтармен ойындар — матрешкалар, мұнаралар, 

заттар. Суреттері бар үстел үсті ойындары, мозаикалар, текшелер және т. б.  

Бала ойын тапсырмасын орындауға үйренеді: ойыншықтарды ретпен 

бӛлшектеу және жинау (пирамидалар, мұнаралар, матрешкалар); олардың түсін, 

пішіні мен ӛлшемін атауға үйренеді. 

Екі затты салыстыру, жұптарын табу. Ойын міндеттеріне сәйкес 

әрекеттерді (қызыл шарды қызыл қорапқа салу; үлкен аюға үлкен  ыдыс, кіші 

қонжыққа — кіші ыдыс беру) орындау. Ойын барысында тәрбиешімен сӛйлесу 

қабілетін дамыту: заттың атауы, түсі, мӛлшері туралы айту. 

Ойыншықтарды ӛлшемі, түсі, кӛлемі бойынша салыстыруды, ойында 

қолданылатын заттарды, құрылыс материалдарының кейбір бӛлшектерін дұрыс 

атауды дамыту. Құммен, сумен, қармен ойындарда осы материалдардың 

қасиеттері туралы білімдерін нақтылау. 

Ойын түрлеріне қызығушылық тудыру. Белсенді әрекетке, ойынды ӛз 

бетінше таңдауға, ӛз ойын іске асыруға ынталандыру. 

           Ортаңғы топ ( 3 жастағы балалар) 

Балалардың ойын әрекетін дамытуда тәрбиешінің міндеттері:  

1. сюжетті-рӛлдік ойынды дамыту үшін жағдай жасау;   

2. балалардың жеке пікірлері мен мотивтерін дамыту;  

3.ерік-жігер мен ӛзін-ӛзі бақылаудың әртүрлі формаларын қалыптастыруға 

ықпал ету;   
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4. балалардың қиялын дамыту, рӛлге енуге дайындау;   

5. әрекеттері бар ойындардың ережелерін меңгерту. 

Сюжетті-рӛлдік ойындар 

Отбасылық қарым-қатынастарды бейнелеу арқылы және дүкенге, емханаға 

барғанда алған әсерлері, оқылған кітаптардан, кӛрген мультфильмдері мен 

суреттерден алған әсерлері негізінде әртүрлі сюжетті-рӛлдік ойындардың 

мазмұнына қызығушылық таныту. Ойында ересектердің ӛзара қарапайым 

әрекеттерін кӛрсету (анасы мен қызы, дәрігер мен науқас, шаштараз-клиент, 

капитан - матрос және т.б.), сюжетке бірнеше ӛзара байланысты әрекеттерді 

енгізу. Мағыналары бойынша бір-бірімен байланысты бірнеше әрекеттерден 

сюжет құрастыру, ӛзінің ойнайтын рӛлін  білу (атайды), рӛлге сәйкес ойын 

әрекеттерін орындау. Ойындағы рӛлді қабылдай білу, қарапайым рӛлдік диалогқа 

қатысу, ойындағы ӛзінің рӛлі мен ойын әрекеттерін атау, ойын туралы қойылған 

сұрақтарға жауап беру дағдыларын меңгеру («қызыңыздың аты кім? Сіз оған 

таңғы асқа не пісірдіңіз?»). Тәрбиешімен бірлескен ойында ойын әрекеттерін 

қарапайым түрде жоспарлауға қатысу («қызыңыздың серуендегісі келетін шығар, 

сіздер қайда барасыздар?»).   

Ойындарда әртүрлі ойыншықтарды, алмастырушы заттарды, киім 

атрибуттарын (дәрігердің халаты, матростың бас киімі, полицияның  фуражкасы 

мен таяғы) қолдану. Тәрбиешінің бастамасы бойынша ойынды белгілі бір ойын 

орталығында (шаштараз, дүкен, емхана) жалғастыру. Ойын орталығын 

толықтыруда, алмастырушы заттарды, костюм элементтерін пайдалануда 

белсенділік таныту. 

Құрдастарымен жұптасып ойнауда, шағын топпен ойында қарым-қатынас 

жасау тәсілдерін меңгеру: бірлесіп әрекет ету (машиналарды жүргізейік, допты 

лақтырайық), рӛлдерге байланысты әрекеттерді (мен дәрігермін, науқастарды 

емдеймін, балаларыңды тексеруге ертіп кел) келісу. Құрдастарымен жұптасып 

ойнауда, шағын топпен ойында тәрбиешінің қолдауымен және кӛмегімен қарым - 

қатынас жасау; екінші жартыжылдықта таныс ойын әрекеттерін орындауда 

құрдастарымен ӛз бетінше келісу. 

Әртүрлі бӛлшектерден (ойын модульдері, ірі құрылыс материалдары, 

қораптар, орындықтар) құрастыруға қатысу: автобус, поезд. Ойын сюжетінде 

балалардың қарапайым құрылыстар тұрғызуын қолдау, тұрғызылған құрылыстың 

кӛмегімен ойынның сюжетін дамыту (қуыршақ үйдің терезесінен қарап тұр, 

жолдың бойымен серуендеп жүр). 

Режиссерлік ойын 

Ертегілер, ӛлеңдер, мультипликациялық фильмдер, қарапайым 

иллюстрациялар мен суреттердің сюжеттері бойынша режиссерлік ойындарға 

қатысу. Ойыншықтардың кӛмегімен кӛріністерді сахналау тәсілдерін меңгеру, 

қарапайым ойын тапсырмаларын орындау (бауырсақтың қасқырдан қалай қашып 

кеткенін, мысықтың қыздардан су сұрағанын кӛрсету және т. б.), ойыншықты 

кеңістікте қозғалту тәсілдерін, екі ойыншықпен әрекеттерді кӛрсету (екі қуыршақ 

серуендеуге барады; қасқыр қоянды қуып жетеді; Маша аюдан жасырынады және 

т.б.), олардың дауыстарын келтіру тәсілдерін — рӛлдік сӛйлеуді меңгеру 

(қорбаңдап аю келе жатыр, қоян қасқырдан қорқып, қашып кетті).  
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Ойын туралы тәрбиешінің (одан әрі не болатыны туралы) қойған 

сұрақтарына жауап беруге ұмтылу, ойында жаңа кейіпкердің пайда болуына, 

проблемалық жағдайлардың туындауына пікір білдіру (Маша орманда келе 

жатып, адасып кетті, оған үйіне жол табуға кім кӛмектесті?). 

Дидактикалық ойындар 

Тәрбиешімен бірге заттармен, дидактикалық ойыншықтармен, суреттермен 

ойнау. Заттардағы және олардың бейнелеріндегі әртүрлі сенсорлық белгілерді 

(түсі, ӛлшемі, пішіні) ажырата білуін дамыту; заттың бірнеше белгілерін: оның 

неге арналғанын, бӛліктерін, материалын ажырату; «дұрыс» және «дұрыс емес» 

заттарды ажырату (түбі бар шелек және түбі жоқ шелек, саусақтары бар қолғап 

және саусақтары жоқ қолғап). 

Ойыншықтар мен заттарды түсі, ӛлшемі және пішіні бойынша таңдау, түсі 

мен ӛлшемі бойынша кезектестіре отырып, мұнаралар мен пирамидаларды белгілі 

бір ретпен жинау. 

Балаларда дағдыларды қалыптастыру үшін жағдай жасау: 

- жинамалы ойыншықтар мен суреттерді 4, кейін 6 бӛліктен 

(«Ойыншықтар», «Жануарлар», «Ӛсімдіктер» және т. б.) құрастыру; 

-    қарапайым ережелерді, ойындағы әрекеттерді орындау; 

- музыкалық-дидактикалық ойындардағы дыбыстардың биіктігін 

қабылдау, екі музыкалық аспапты тембрі бойынша ажырату (сырнай және 

барабан). 

Ережесі бар ойындар  

Тәрбиешінің кӛмегімен бала ойын тапсырмасын қабылдауға, әрекеттерді 

белгілі бір ретпен орындауға, белгі бойынша әрекетті бастауға, үлгі бойынша 

және ойынның міндетіне сәйкес әрекет етуге, қарапайым сызбаларды түсінуге 

(ойын кейіпкерін ойын алаңында кӛрсеткілердің бағытына сәйкес жүргізуге), 

шынайы заттарды геометриялық пішіндермен алмастыруға және т. б. үйренеді.  

«Лото», «Домино» және т.б. ережелері бар үстел үсті ойындарында ойын 

әрекеттерін орындау дағдыларын қалыптастыру, балалардың қимылдарын және 

ұсақ моторикасын дамытуға арналған ойындарды енгізу («Түйілген орамал»,  

«Хан алшы»  және т. б.). 

Ересек топ ( 4 жастағы балалар) 

Балалардың ойын әрекетін дамытуда тәрбиешінің міндеттері:   

1.ойынның барлық компоненттерін дамыту (ойын тақырыптары мен 

түрлері, ойын әрекеттері, сюжеттер, рӛлге байланысты қарым-қатынас жасау, 

ойын ортасын құру, шынайы заттар мен оларды алмастырушы заттарды 

пайдалану, шынайы және қиялдағы ойын жағдайларында әрекет ете білу);  

2.балалар ойындарының мазмұнын байыту, қиялды, шығармашылықты 

дамыту, экспериментке қызығушылықты ояту;  

3.ережелері бар ойындарды ойнауға ықпал ету;  

4.баланың режиссерлік қабілетін дамыту үшін жағдай жасау;     

5.балаларды достық қарым-қатынасқа тәрбиелеу, олардың ӛзара ойын  

әрекеттерінің тәсілдерін жетілдіру.  

Сюжетті-рӛлдік ойындар 
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Ересектердің (дәрігер — науқас, шаштараз — клиент, капитан — матрос 

және т. б.) отбасылық және қарапайым кәсіби қарым-қатынастарын сюжетті-

рӛлдік ойындарда бейнелеуге, тақырып бойынша әртүрлі оқиғаларды бір сюжетке 

біріктіруге қызығушылық таныту (анасы мен қызы қонаққа барады, алдымен олар 

шаштаразға, одан кейін дүкенге сыйлықтар алуға барды). Ойында балалардың 

кӛңіл-күйін кӛтеру. Рӛлге байланысты әрекет етудің жаңа тәсілдерін меңгеру: 

бірнеше кейіпкерлермен сюжеттер құрастыру, рӛлдік диалогтарды ӛз бетінше 

жүргізу, сюжетті дамыту барысында бірнеше рӛлдерді орындау мүмкіндігі. Ойын 

басталғанға дейін тақырыпты немесе ойында бейнеленетін оқиғаны анықтау (біз 

не ойнаймыз? не болады?), ойын басталғанға дейін рӛлдерді бӛлу дағдыларын 

дамыту. Ойындарда алмастырушы заттарды (басқа заттар ретінде пайдалануға 

болатын әртүрлі текшелер, жолақтар, бӛтелкелер, арқандар, жіптер) қолдану. 

Проблемалық жағдай арқылы ойынның түпкі ниетін дамыту әдісін меңгеру (бір 

затты жоғалту- шаштараздың тарақтары жоғалып кетті), (кеме жолдан адасып 

кетті және т.б.). 

Құрдастарымен әртүрлі рӛлдік диалогтар жүргізуді дамыту.  Тәрбиешімен 

бірлескен ойында рӛлдердің ауысуына байланысты диалог мазмұнын ӛзгерту, 

жаңа ойынның мазмұнына сәйкес әрекет ете отырып, тәрбиешімен рӛлдерді 

алмастыру (ана, әке, әже, балалар рӛлдерінде телефон арқылы диалогтар жүргізу). 

Ойын сюжетіне жаңа оқиғаларды, рӛлдерді ӛз бетінше енгізу, алмастырушы 

заттарды таңдауда және ойын ортасын құруда шығармашылық таныту 

(қуыршақтарға бӛлме, дүкен, шаштараз, дәрігер кабинеті, гараж және т.б. 

дайындау). Ойындарда ӛз бастамасы бойынша маскалар, музыкалық 

ойыншықтарды (бубен, металлофон, сырнай, ысқырғыштар) қолдану. 

Режиссерлік ойын 

Балаларды тыңдаған шығармаларын, мультипликациялық фильмдерден 

алған әсерлерін кӛрсетуге, әртүрлі мультфильмдер мен ертегілерді сахналауға 

ынталандыру. 

Жеке ойындарда эмоционалды маңызды оқиғаларды кӛрсетуге жағдай 

жасау (дәрігерге бару, қонақтардың келуі, поездбен қыдыру және т.б.). Дайын 

сюжеттік жағдайды ұсынуды және оны кӛрерменге (ересек адамға) кӛрсетуді 

меңгеру. Режиссерлік ойынды жүзеге асыруда дербестік таныту (ойыншықтарды 

ойын алаңында қозғалту, оқиғаларды айту, ойында не болып жатқанын түсіндіру). 

Режиссерлік ойын ортасын құру үшін қажетті материалдар мен ойыншықтарды 

таңдауда, алмастырушы заттарды, кеңістікті, пішіндерді және т.б. қолдануда 

бастамашылдық таныту. 

Сюжетті байланыстырушы жағдай ретінде режиссерлік ойынға 

қызығушылық таныту (мысалы: кереуетте аяғы бинтпен таңылған аю жатыр; 

қуыршақ Әлия дастархан жайып, қонақтарды күтуде). Әрі қарай не болатыны 

туралы болжам жасауға, оқиғаның жалғасын ойнауға, кейіпкерлердің 

диалогтарын жеткізуге үйрету.  

Еліктеуші ойындарға қатысу, кейіпкерлердің әртүрлі эмоционалды 

жағдайын ым-ишарамен, қимылдармен жеткізу қабілетін дамыту (қоян адасып 

кетті, оны қонжықтар тауып алып, үйге ертіп келді, бәрі қуанып, қолдарын 

шапалақтады). Ойындағы образдардың физикалық ерекшеліктерін жеткізу үшін 
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ым-ишара мен қимылдарды қолдану (үлкен және кішкентай құстар ұшып бара 

жатыр, үлкен аю мен күшік қардың үстімен жүріп келе жатыр). Ертегілерді 

сахналауға қатысу. Безендіруге арналған заттарды ӛз бетінше қолдану: ертегі 

кейіпкерлері костюмдерінің элементтері, жануарлардың маскалары, сүйікті 

кейіпкерлерінің суреттері бар эмблемалар. 

Дидактикалық ойындар 

Балалардың танымдық қабілеттерін дамыту (зейін, есте сақтау, ойлау және 

т.б.). Ойындарда тәрбиешімен бірге әртүрлі белгілері (кӛлемі, пішіні, түсі, 

қолданылуы және т. б.) бойынша заттарды салыстыру, жалпы белгілері бойынша 

заттарды топтастыру: салыстыру, талдау, бірдей заттарды арту немесе кему 

ретімен орналастыру (кӛлемі, ені, биіктігі, түсі және т.б); тапсырмаларды орындау 

(«суретте не бейнеленген», «Сызба бойынша табу», «Сиқырлы белгілер» 

ойындары). Ойында баланың ізденіс әрекетін, қиялындағы бейнелерді іске асыру 

(«Ӛрнек құрастыру», «Нүктелер», «Бұрыштар» және т.б. дамытушы ойындар). 

Әртүрлі заттармен және материалдармен эксперименттер жүргізу: сумен, 

қармен, мұзбен (әр түрлі қасиеттері) ойындар; айнамен ойындар («Күннің кӛзі», 

«Айнадан не кӛруге болады» артында, оң жақта, сол жақта, жоғарыда не 

орналасқанын қарау). 

Жарықпен ойындар ойнау. «Кӛлеңке театры», «Кімнің кӛлеңкесі 

қызықты», «Кімнің кӛлеңкесі екенін табу» (кӛлеңкемен эксперимент жүргізу), 

«Затты жасыру және іздеу» (қараңғыда қол шамның кӛмегімен жасырылған затты 

іздеу).  

Шынымен ойындар. «Әлемдегі түрлі түстер» (айналаға түрлі түсті 

шынылар арқылы қарау). «Жұмбақ суреттер» (түрлі түсті шынылар арқылы түрлі 

түсті суреттерді қарау және бақылау: суреттегі қандай бейнелер кӛзге кӛрінбейді). 

«Бәрін кӛреміз, білеміз» (заттарды, кішкентай суреттерді, белгілерді, ӛрнектерді 

үлкейткіш шыны арқылы қарау). 

Дыбыстармен ойындар. «Сылдырмақтар» (әртүрлі материалдардан 

жасалған қандай заттар қораптардың ішінде сылдырлайды). «Сыңғырлайтын 

бӛтелкелер» (су, құм салынған немесе бос бӛтелкелерді балғамен соқса, оның 

қандай дыбыс шығаратынын байқау). «Не судырлайды, не тарсылдайды» (кӛзді 

жұмып, әртүрлі дыбыстарды табу: қағаздың жыртылуы немесе умаждалуы, құм 

себу, су құю және т.б.). 

Ұсақ моториканы, зейінді, қиялды дамыту үшін саусақ ойындарын ойнау. 

Кӛңілді ойындарды, фольклорлық және халық ойындарын қолдана 

отырып, балаларды әлеуметтік-коммуникативтік тұрғыдан дамыту. Ұжымдық 

ойындарда қимылдарды бірге орындау арқылы құрдастарымен достық қарым-

қатынасқа ынталандыру, кӛңіл-күйді кӛтеру. Сонымен қатар, балаларға 

әрекеттерін бір-бірінің әрекеттерімен үйлестіруді және қимылдарды орындауда 

кеңістіктікте бағдарлауды үйрету. 

Ережелері бар ойындар  

Ойынның шартын орындауда немесе таныс ойында ӛз бетінше ереже 

ұсынуды үйрету. Ӛз бетінше немесе тәрбиешінің кӛмегімен ережелерге сәйкес 

әрекет ету, нәтижеге жетуге ұмтылу, оны ойын тапсырмасына сәйкес бақылау. 

Үстел үсті ойындарының ережелерін меңгеру: құрдастарымен бірігу, қарапайым 
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сызба бойынша кезекпен әрекет ету және т.б. Тәрбиешімен бірлескен ойындарда 

ойынның барысын түсіндіру, қалай дұрыс әрекет ету керектігін айту, ойынның 

нәтижесіне қол жеткізгенін немесе қол жеткізбегенін айту (мен дұрыс жасадым — 

сурет құрастырылды). Алынған нәтиженің талаптарға толық сәйкес келмейтінін 

ӛз бетінше байқауға баулу. Құрдастарына ойынның барысын түсіндіруге ұмтылу: 

ойында жеңілген құрдастарын келемеждемеу (мазақтамау). 

Бала ережелері бар ойындарды және ойынның жалпы шартын меңгереді: 

ойыншылардың тең дәрежеде ойнауы; ойыншылардың біреуінің жеңісімен 

аяқталатын ойын;жеңімпазды анықтау және ойынды қайта бастау («Мен жеңдім», 

«Кім жеңді,сол ойынды бастайды» және т.б.). 

Балаларға жеңімпазды белгіленген ережелер бойынша анықтауды үйрету 

(«Кім бірінші….», «Кім …. кӛп жинады», «Кімде …..  кӛп»). Ойын барысында 

ережелердің дұрыс орындалуы бақыланады, даулы жағдайлар талқыланады. 

Ойынға қатысушылардың құрамы 4 тен 6 адамға дейін артуы мүмкін (ойынның 

шартына сәйкес). Ойлау қабілеттерін дамытатын ойындар  (дойбы, шахмат, 

домино және т.б.). Баланың қимылдары мен ұсақ моторикасын  дамытуға 

арналған ойындар («Мысық пен тышқан», «Ақ серек, кӛк серек», «Кім жылдам» 

және т.б.).   

Осы жаста бала нәтижеге қол жеткізуге талпынады, ӛз әрекеттерінің 

нәтижелерін ӛзгелердің нәтижелерімен салыстырады. 

 

 

Мектепалды топ, мектептегі (лицейдегі, гимназиядағы) 

мектепалды сынып (5 жастағы балалар) 

 

Балалардың ойын әрекетін дамытуда тәрбиешінің міндеттері:   

1. балалардың белгілі бір тақырыптағы ойындарды құрдастарымен бірге ойнауын 

дамыту: алдымен таныс ертегілер мен әңгімелер бойынша сюжеттерді ойнау, одан 

кейін таныс ертегі сюжетіне ӛзгерістер енгізу арқылы (жаңа рӛлдерді, әрекеттерді 

енгізу) сахналау;  

            2. әлеуметтік шынайы құбылыстармен және адамдардың қарым-

қатынасымен (мектеп, дүкен, аурухана, шаштараз, саяхат және т. б.) таныстыру 

арқылы балалардың сюжеттік ойындарының мазмұнын байыту, ертегілер мен 

мультипликациялық фильмдердің сюжеттері негізінде қиялды дамыту;  

 3. дидактикалық, қимылды, дамытушы ойындардың ережелеріне сәйкес 

әрекет етуді жетілдіру;  

4.  ойында балалардың арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту, ӛз 

пікірін айту, серіктесінің пікірін тыңдау;                                                                          

5. балалардың ӛзін-ӛзі бақылауы мен дербестігін қалыптастыруға ықпал 

ету.  

Сюжетті-рӛлдік ойындар 

Мазмұны әлеуметтік шындықты бейнелеу болып табылатын сюжетті-

рӛлдік ойындарға, шынайы және фантастикалық оқиғаларды, адамдардың ӛзара 

қарым-қатынасын бір сюжетке біріктіруге, жаңа тақырыптағы сюжетті-рӛлдік 



15 
 

ойындарға («Мұражай», «Кітап дүкені», «Туристік агенттік» және т. б.) 

қызығушылық таныту және бір сюжетті бірнеше күн бойы жалғастыру. 

Ойын тақырыбын ескере отырып, ойын ортасын ұйымдастыруға ӛз 

бетінше қатысу, тәрбиешімен бірге ойынға дейін немесе ойын барысында қолдан 

ойыншықтар мен алмастырушы заттар жасау. Тәрбиеші мен балалардың ойынды 

дайындауға бағытталған қарым-қатынасы мен бірге әрекет ету процесінде 

сюжетті-рӛлдік ойындардың мазмұнын меңгеру: мүмкін болатын ойын 

жағдаяттарын ойлап табу, ойындарға шығармашылық жағдай жасау.  

Сюжетті баяндау тәсілдерін меңгеру: ойында сюжеттік оқиғаларды ойлап 

табу; ойын барысында оқиғалардың бӛліктерін айту, әрекеттерді сӛйлеу арқылы 

жеткізу. 

Ойын басталғанға дейін бала ӛз рӛлін білуі және атауы, серіктесіне 

ойындағы кейіпкердің атымен жүгінуі керек. Құрдастарымен сӛйлесу, ойындағы 

кейіпкердің рӛліне, мінез-құлқына және кӛңіл-күйіне байланысты дауыс 

интонациясын ӛзгерту. Кейіпкерлердің әрекеттерін, қарым-қатынасын, мінез-

құлықтарын және кӛңіл-күйін жеткізе білу: талапшыл мұғалім, сүйікті ана, қыңыр 

мінезді бала; мәнерлі құралдарды қолдану: ым-ишара, қимылдар, интонация. 

Әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып (санамақтар, жеребе суыру, қалауы 

бойынша келісу), ӛз бетінше немесе ересектердің кӛмегімен ойынның сюжетін 

ойластыру, сюжетті дамыту және ойын барысында рӛлдерді таңдау туралы бір-

бірімен келісу. 

Ойынның мазмұнына байланысты ойын ортасын ӛз бетінше құру үшін 

балалардың бейнелеу немесе ӛнімді әрекет түрлерін (театр бағдарламалары, 

билеттер, ашық хаттар, белгілер және т.б.) қолдану. 

Режиссерлік ойындар  

Режиссерлік ойында мультипликациялық фильмдерден алған әсерлерін 

кӛрсету, әртүрлі дереккӛздерден алынған оқиғаларды біріктіру, оларды ӛзгерту 

(жаңа оқиғалар, кейіпкерлер), таныс сюжеттерге ұқсас жаңа сюжеттер ойлап табу. 

Жазбалар, пиктограммалар, суреттердің кӛмегімен жаңа сюжеттерді жинақтау 

тәсілдерін меңгеру; шартты белгілердің кӛмегімен «Біздің ойындар» 

тақырыбында альбомдар құрастыру.  

Ойындарда суырып салмалық қабілеттерді дамыту және театрландырылған 

ойындарды ойнау.  

Театр ойындарында балалар педагогтің кӛмегімен және ӛз бетінше «сахна» 

үшін орынды таңдауы (қоршау, шымылдық қою), ойын ортасын ұйымдастыру 

(қарапайым декорацияларды дайындайды: үйлер, ағаштардың сұлбасы; түрлі түсті 

жіптер немесе ленталар және т.б.), ӛз әрекеттерін басқа кейіпкерлердің 

әрекеттерімен үйлестіру. Әртүрлі кейіпкерлердің атынан сӛйлеу және әрекет ету, 

ойында шығармалардың мазмұнын бейнелеу, сюжеттерді біріктіру. Драматизация 

ойындарында ертегілердің, мультипликациялық фильмдердің, маңызды 

оқиғалардың мазмұнын ӛз бетінше қайталауға ұмтылу. 

Дидактикалық ойындар  

Заттарды бірнеше белгілері бойынша салыстыру және елеулі белгілерінің 

негізінде топтастыру (кӛкӛністер-жемістер, үй жануарлары – жабайы жануарлар 
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және т.б.). Заттарды сипаттамасы  бойынша тану ойындары. Бӛліктерден бүтін (10 

- 12 бӛліктен) зат құрастыру. Сӛздік ойындар ойнау. 

Әртүрлі заттармен және материалдармен  эксперимент жасау: су, мұз, 

қармен ойындар. «Суды тазарту» (суды әртүрлі сүзгілердің кӛмегімен (қағаз, дәке, 

тор) қоспалардан тазарту), «Түстерді араластыру» (суға әртүрлі түстерді 

араластыру арқылы судың түсін бояу).  

 Магнитпен, шынымен, резинамен ойнау. «Магнитті сынау» (магнитпен 

эксперимент жасау: әртүрлі заттарды тарту, қай зат тартылады, қайсысы 

тартылмайды; магниттің кӛтеру күшін тексеру; магнит қандай заттарды кӛтереді, 

қайсысын кӛтермейді; магнит қағаз, картон, мата, фанера, су және т.б. кедергілер 

арқылы арқылы әрекет ете алады). 

Үлкейткіш шыны немесе микроскоппен ойындар: әртүрлі заттарды, 

материалдарды қарау. «Түрлі-түсті әлем» (айналаны түрлі-түсті әйнектер арқылы 

қарау және т.б.).  

Ережелері бар ойындар 

Сызба, модель, жоспар, шартты белгілер бойынша бағдарлауға 

байланысты ойындар («Үйге апаратын  жол»; «Сызба бойынша қазынаны табу»). 

Халық ойындары («Бағбан», «Бояулар»). Ұлттық ойындар («Түйілген орамал», 

«Асық ату», «Теңге ілу», «Арқан тартыс» және т.б.).  

Лото ойындары. Зияткерлік, дамытушы ойындар (лабиринттер, тапқырлар, 

«Геоконт», «Танграм», «Колумб жұмыртқасы», «Математикалық планшет»). 

Балалардың ойын тапсырмасын саналы түрде қабылдай білуі, ережелерге 

сәйкес ойын әрекеттерін орындауы, дұрыс нәтижеге қол жеткізуі. Ойында келісіп 

әрекет ету қажеттілігін түсіну, әрекеттердің ретін сақтау, шыдамдылық таныту. 

Ӛз әрекеттерін және ӛзге ойыншылардың әрекеттерін бақылау, қателерді түзету. 

Шешім табуда табандылық таныту, нәтиженің дұрыс екенін кӛре білу. Ойын 

шартын құрдастарына түсіндіру. Ережелері бар бірнеше ойындарды білу және 

оларды ұйымдастыру. Ойындарда жаңа ережелерді ойлап табуда бастама таныту, 

жаңа ойын әрекеттері арқылы ойындардың мазмұнын түрлендіруге ұмтылу. 

 

 

 

      ОЙЫН ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ  

                 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ 

 

- балалардың ойыншықтарды, текшелерді бір-біріне лақтыруына, бір-бірін 

итеруіне жол бермеу, дау-жанжалдан аулақ болу, балалар арасында дау-жанжал 

туындаған жағдайда тәрбиеші араласуы тиіс; 

- үйден топқа заттар әкелуге:  шыны, тесетін немесе кесетін заттар 

сіріңкелерді, оттықтарды, дәрі-дәрмектерді және т.б. балаларға ойындарға 

пайдалануға рұқсат бермеу;  

- үстел үсті ойындары, пайдаланғаннан кейін қораптарға салу және орнына 

қою. Ойын бӛлшектерін және басқа да ұсақ заттарды  ӛзіңмен бірге алуға 

болмайды; 



17 
 

- ойын кезінде орындықтар мен үстелдерге тұруға, үстелдердің астына 

еңбектеуге болмайды; 

- топтық бӛлмеде қимылды  ойындар ӛткізген кезде тек  тәрбиеші 

анықтаған аумақты пайдалану; итермеу, айқайламау, басқа балалардың ойын 

ережелерін орындауына кедергі келтірмеу; 

- табиғат бұрышындағы еңбек әрекетін тек тәрбиешінің бақылауымен 

ӛткізу ; 

- теледидар немесе ноутбукты тек тәрбиеші  қосады [4]. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

       Соңғы он жылда мектеп жасына дейінгі  балалардың ойын қағидалары 

түбегейлі ӛзгерді. Кӛптеген ата-аналар баласын алдандыру үшін мультфильмдер 

кӛруге немесе қарапайым қосымшалардағы ойындарды қарауға гаджеттердің 

барлық түрлерін ұсынады. 

          Мектеп жасына дейінгі балалар компьютерлер мен ұялы телефондарды 

пайдаланады, бұл баланың ойын әрекеттерін дамыту мүмкіндіктерін шектейді 

және мектеп жасына дейінгі баланың қызығушылықтарын виртуалды әлемге 

ауыстырады. 

        Педагог мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекеттерін ұйымдастыруда 

олардың жеке және психологиялық даму ерекшеліктерін ескеруі тиіс. Ойын 

мектеп жасына дейінгі баланың жетекші әрекеті болғандықтан, педагог ойынның 

барысын мұқият ойластырып және балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ойын 

әрекетінде қолданылатын құралдар мен материалдарды дұрыс таңдауы керек. 

          Мектепке дейінгі ұйым педагогінің міндеттерінің бірі ойынды дамыту 

болып табылады, ойындарда балалалар әлеуметтік ортаның қарапайым және 

ӛздеріне түсінікті құбылыстарын бейнелеп кӛрсетуі тиіс. Ойын түрлерінің  

балаларға әсер етуі кӛбінесе тәрбиешінің қызығушылығына байланысты. 

Сондықтан ойынды ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесін меңгерген 

тәрбиешілер ғана ойынды шеберлікпен ұйымдастырады. 

         Балаларға арналған ойын ортасы үнемі жаңартылып және ӛзгертіліп отыруы 

тиіс, ерекше материалдардан ойыншықтар жасап, ойын әрекеті кезінде 

балалардың қиялын дамыту қажет. Ойын әрекетінде балалардың қызығушылығын 

арттыратын қызықты оқиғалардан құралған  ойындарды ұйымдастырып, 

қарапайым ойындар үшін ӛзгеше шешімдерді ойлап табу маңызды. Нәтижесінде 

балалардың ойын әрекеті әр түрлі және қызықты болады, балаларға әр түрлі 

ойындарды ойнауға ықпал етеді.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном мире подход к образованию меняется вместе с 

быстроменяющимися реалиями, в которых живут и растут наши дети. Взгляд на 

образование как на продолжающийся в течение жизни процесс, в котором начало 

совпадает с моментом рождения ребенка, предполагает принятие гибких 

стандартов организации образовательного процесса. Дети проводят в 

организациях образования большое количество времени, что ведет к пониманию 

важности создания соответствующих условий для проживания детьми периода 

детства в гармоничной, доброжелательной, развивающей, инклюзивной, 

справедливой среде, в которой уважают культурное и этническое разнообразие.  

Ребенок должен восприниматься как активный участник своего обучения, 

у которого есть право и возможности конструировать свое собственное 

понимание мира.  

Дошкольный период - ступень подготовки к школе, этап развития 

жизненно важных навыков ребенка. Следовательно, должен измениться подход к 

роли дошкольного воспитания и обучения в жизни ребенка от организованной 

учебной деятельности к созданию условий для максимального развития 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей. Важно следовать за интересами ребенка и строить его день исходя 

из выбранных ребенком активностей, не ограничиваясь заранее 

запланированными педагогом действиями.  

Овладение навыками трудовой деятельности, чистоты, порядка, 

организованности, детского мышления, восприятия, рисования, навыками 

совместной игры и другими навыками должно происходить без утомления в 

игровой форме. Игра - ведущая деятельность и основное средство развития детей 

[1]. 

Актуальность данной работы в том, что игровая деятельность в детском 

саду является неотъемлемым элементом содержания и организации 

воспитательно-образовательного процесса. С одной стороны, игра ценна само по 

себе тем, через нее воспитанники расширяют сферу познания, постигают нормы и 

правила поведения в обществе. А с другой, воспитатель использует игру как 

основой вид деятельности воспитательно-образовательного процесса, через 

разные виды активности и варианты взаимодействия. 

В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, в игре 

происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются 

нравственные качества. По мнению Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, Е.Е. 

Кравцовой, замена игры другими видами деятельности обедняет воображение 

дошкольника. В.В. Ветрова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова Л.М. Кларина, B.И. 

Логинова, Н.Н. Поддьяков считают, что замена игры другими видами 

деятельности тормозит развитие общения как со сверстниками, так и со 

взрослыми, обедняет эмоциональный мир. Следовательно, своевременное 

развитие игровой деятельности, достижение ребенком творческих результатов в 

ней является особенно важным. 
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Целью методических рекомендаций является оказанеи помощи педагогам 

детских садов при организации работы по обогащению и развитию игрового 

опыта детей. 

В методических рекомендациях дается методика организации и 

руководства играми в разных возрастных группах, задачи воспитателя по 

развитию игровой деятельности детей, требования к организации предметно-

пространственной развивающей среды и требования безопасности при 

организации игровой деятельности. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВА ИГРАМИ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 

Младшая группа –дети 2-х лет 

В этом возрасте игры помогают детям лучше узнать окружающие 

предметы, различать и называть их цвет, форму, и возможные действия с ними. 

Они способствуют координации движений, развитию глазомера, овладению 

пространственными отношениями, приучают детей слышать слово и соотносить 

его с конкретной игрушкой, действием. 

Особенность руководства: 

У детей данного возраста процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения, наглядность для них действует сильнее, чем слово, 

поэтому, целесообразнее объединенять правила с показом игрового действия 

(воспитатель показывает и объясняет). Сюрпризный момент должен стоять на 

первом месте в организации игр, игры необходимо проводить так, чтобы они 

создавали радостное настроение у детей, учили играть детей, не мешая друг 

другу, постепенно подводили к тому, что играть в вдвоем намного интереснее. В 

проведении игр нужна активность воспитателя в обучении детей приемам 

игровых действий (правильно раскладывать предметы, в ходе игры воспитатель 

использует вопросы, дает советы и предложения, поощряет детей, контролирует 

их действия). 

Средняя группа – дети 3-х лет 

Детям 3-х лет необходимо уделить внимание играм направленным на 

закрепление и обобщение, имеющихся умений и навыков у детей. 

Особенность руководства: 

Воспитателю необходимо принимать участие в играх, где он остается и 

учителем и участником игры, стремится вовлечь всех играющих детей в игру, 

постепенно подводит их к умению следить за действиями и словами сверстника, 

т. е интересуется процессом всей игры. По мере накопления опыта детьми 

воспитатель начинает играть второстепенную роль, но при возникновении 

проблем, снова включается в нее. 

Правила игры объясняются педагогом перед началом, и показывается с 

помощью пробного хода, воспитатель предупреждает неправильные действия 

детей и внимательно следит за выполнением правил. 
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В ходе игры воспитатель задает вопрос наводящего и проблемного 

характера, делает реплики, дает совет, поощряет. 

На этом возрастном этапе педагог постепенно ориентируясь на 

индивидуальные особенности детей может давать оценку игровых действий игры. 

Старший дошкольный возраст – дети 4-х, 5-ти лет 

Дети старшего дошкольного возраста обладают значительным игровым 

опытом и настолько развитым мышление, что они легко воспринимают чисто 

словесные объяснения игры. С детьми этого возраста игры проводятся со всей 

группой и с небольшими подгруппами. Со старших групп могут быть 

использованы соревновательные элементы. Игры в этом возрасте более сложные 

по содержанию (жизненные явления - быт и труд людей (техника в городе и в 

деревне). 

Дети классифицируют предметы по материалу, назначению, широко 

используются словесные игры, требующие большого умственного напряжения. 

Необходимо сохранять в этом возрасте эмоциональный настрой детей, 

переживания, радости от игры, и удовлетворение от результата (решения задачи). 

Опираясь на возбуждение и торможение нервной системы, и руководя 

настольными играми детей, воспитатель упражняет внимание воспитанников на 

быструю смену картинок, и новых зрительных образов, вызывающих у них 

слуховые и словесные образы. Дети упражняются в быстроте, точности и 

прочности запоминания, в сохранности воспроизведения этих образов. 

Особенности руководства: 

Объяснение правил осуществляется перед игрой, как правило, без показа и 

повторений их выполнения (если игра сложная, можно предложить пробный ход 

перед игрой). 

Воспитатель не принимает участия в играх, но следит за выполнением 

правил и хода игры. 

В играх воспитатель ставит воспитанника в такие игровые условия, когда 

он вынужден вспомнить, что ему говорили во время игр-занятий, во время 

экскурсий, целевых прогулок. 

Зная индивидуальные особенности детей, воспитатель советует им 

распределять роли между собой, так, чтобы поставить воспитанника у которого не 

сформировались моральные нормы поведения, в такие игровые условия, когда он 

выполняя роль, должен будет проявить внимание, доброжелательность, заботу о 

сверстнике, перенеся затем эти качества в повседневную жизнь. Педагог широко 

использует пример сверстников, использует советы и напоминания. 

Заканчивая игру, воспитатель должен напомнить детям название игры, 

отдельные игровые правила, тем самым поддержать интерес детей к дальнейшему 

продолжению игры. Дает оценку действиям детей. Но, не каждая игра требует 

оценки! 

При повторном проведении игры, дети усваивают полный порядок 

действия. Необходимость повторности игры определяется и тем, что не все ее 

участники одинаково успешно овладели всеми элементами игры, чтобы они 

переходили в их самостоятельную деятельность. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Предметно-пространственная развивающая среда позволяет ребенку 

использовать свои способности, играть исходя из своих интересов и 

возможностей под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. 

При таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм 

развития ориентированный на результат. Ребенок мотивирован на осуществление 

задуманной цели. Развивающая среда дает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать:  

- реализацию задач Типовой учебной программы дошкольного воспитания 

и обучения;  

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Общие требования к предметно-пространственной развивающей среде: 

 - безопасность;  

- доступность;  

- многообразность;  

- содержательность;  

- многофункциональность;  

- трансформируемость;  

- привлекательность [2].  

Безопасность предметно-пространственной развивающей среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования: исключены случаи падения с 

высоты, выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате 

неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с особыми образовательными потребностями, всех помещений, где 

осуществляется воспитательно-образовательный процесс. Используя крупный 

игровой материал, дети замещают в игре не один предмет, а целый комплекс 

объектов, например, построили корабль, а кубы или пластины - лодки или 

льдины.  

Также это свободный доступ детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской деятельности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Многообразность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 
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мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в детском саду или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской деятельности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). Их сочетание позволяет детям 

реализовать в игре самые смелые замыслы. 

Содержательность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Типовой учебной программы. Большое 

значение имеют игрушки. Их тематическое разнообразие напрямую связано с 

имеющимися впечатлениями об окружающем мире и игровыми интересами детей. 

Представления об окружающем мире обогащаются постепенно, в соответствии с 

этим постепенно расширяется набор образных игрушек.  

Следовательно, центры интересов не должны быть укомплектованы 

одними и теми же игрушками с начала учебного года и до конца. Не следует 

забывать о таком простом приеме в оснащении центра интереса, когда некоторые 

игрушки на время убирают, а потом снова возвращают. Вновь появившаяся 

знакомая игрушка вызывает желание с ней поиграть. В группах создаются центры 

сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская»; центр театрализации (различные виды театров, ширмы, атрибуты); 

музыкальный центр, вместе с тем, размещается мягкая мебель, игрушки: куклы, 

машинки, и др.  

Мелкие игрушки для режиссерских игр, настольные игры, лото, домино. 

Конструкторы разных видов, кубики, строительный материал. Дидактический 

материал для образовательной деятельности. Макеты, карты, модели, муляжи, 

схемы групп, предметы-заместители. 

Многофункциональность предметно - пространственной развивающей 

среды: во всех возрастных группах должно быть уютное место для игры и отдыха 

детей. При этом содержание предметно-пространственной среды должно 

периодически изменяться и обогащаться с ориентацией на поддержание интереса 

ребенка. 

Трансформируемость пространства, предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д. 

Требования к предметно-пространственной развивающей среде по 

возрастным группам: 

1) раннего и младшего возраста: познавательные игрушки, простые пазлы, 

подвижные игрушки, активизирующие познавательный интерес, необходимые 

средства для подвижных игр, в том числе игровые инструменты для развития 

крупной и мелкой моторики, мягкие модули, игрушки из безопасных природных 

материалов.  

2) среднего возраста: развивающие игрушки, комплекты для 

конструирования, рисования, инструменты и игрушки для ручного труда, наборы 
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для театрализованной игры, куклы, различные машинки, природные материалы 

для совершенствования познавательного интереса, мини-модели.  

3) старшего и предшкольного возраста: развивающие модули, сложные 

пазлы, конструкторы, различные материалы, способствующие усвоению 

элементарных математических понятий и основ грамоты, печатные буквы, цифры, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, раскраски, настольно-печатные игры 

с цифрами и буквами, ребусы, пособия, детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, рисунки и карточки.  

А также, необходимо иметь множество удобных для импровизации 

материалов (веревка, коробка, проволока, колеса, ленты и другие). Они будут 

использованы в процессе игры для реализации различных творческих идей детей, 

а также в принятии творческих решений.  

Вместе с тем, педагогам рекомендуется обогатить среду достаточным 

количеством и разнообразием материалов, чтобы дать детям возможность для 

проявления инициативы в игре, следованию своим интересам и выбору 

активностей.  

В дошкольных организациях и классах предшкольной подготовки 

рекомендуется зонирование предметно-пространственной среды согласно приказу 

МОН РК №70 от 22 января 2016 года [3]. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 

Группа раннего возраста (дети 1 года) 

1. вызывать интерес к предметам окружающей действительности и 

игрушкам, а также действиям с ними. Побуждать ребенка к выполнению действий 

по словесному указанию: «закрой матрешку», «прокати мяч» и т.п.;  

2. способствовать отражению в игре впечатлений, полученных в 

повседневной жизни (кормление, укладывание на сон, пение и др.). Для 

установления эмоционального контакта взрослого с ребенком, для повышения 

жизненного тонуса следует проводить игры-шутки: «идет коза рогатая, поехали-

поехали» и т.п.; 

3. поддерживать интерес к дидактическим игрушкам (вкладыши, 

пирамиды и др.). Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и 

активности в общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной 

деятельности. Например, показ несложных действий с куклой: кукла пляшет, 

идет, ест и т.п. 

Младшая группа (дети 2-х лет)  

1. развивать игровой опыт каждого ребенка: 

2. способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности; 

3. поддерживать первые творческие проявления детей в игре; 

4. воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
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Процессуальные игры 

В структуре процессуальной игры важное место занимает предмет. 

Предметное замещение составляет основные игровые действия ребенка. 

Способность к предметному замещению формируется благодаря первому 

игровому опыту ребенка. В качестве замещаемых предметов воспитателю лучше 

выбирать те, которые хорошо знакомы ребенку, постепенно вводя новые, пока 

ребенок сам поймет смысл замещения. 

Игра формируется при определенных психолого-педагогических условиях: 

- обогащение жизненного опыта детей; 

- введение и поддержка предметного замещения; 

- личностно-ориентированное общение взрослых с детьми; 

- поддержка игровой инициативы ребенка; 

- расширение игрового репертуара; 

- использование образных игрушек. 

Сюжетные игры 

Первые сюжетные игры – отображение привычных бытовых ситуаций, 

действий взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор 

слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление 

добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 

действует многообразными способами. С помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки 

в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 
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разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

Развивать умения сравнивать игрушки по размеру, цвету, величине, 

правильно называть предметы, некоторые детали строительного материала, 

которые используются в игре. В играх с песком, водой, снегом закреплять знания 

детей о свойствах этих материалов; 

Воспитывать навыки интереса к разным видам игр. Побуждать к активной 

деятельности, самостоятельности в выборе игры, осуществлении задуманного. 

Средняя группа (дети 3-х лет) 

1. создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры детей; 

2. развивать личностные смыслы и мотивы деятельности детей; 

3. способствовать становлению разных форм произвольности и 

самоконтроля; 

4. способствовать развитию у детей воображения, подготовки к принятию 

роли и децентрации;  

5. создавать условия для освоения детьми игр с действиями по правилу  

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама - 

дочка, врач - пациент, парикмахер-клиент, капитан - матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Освоение умений 

принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть 

свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила на завтрак?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом центре/уголке (парикмахерская, магазин, поликлиника). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете. 
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Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, едет 

на машине»). 

Режиссерская игра 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, 

топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Дидактические игры 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). 

Закреплять умения подбора игрушек и предметов по цвету, величине и 

форме, сбор башенок и пирамидок в определенной последовательности, чередуя 

по цвету и величине.  

Создавать условия для формирования навыков у детей: 

- складывать разборные игрушки и картинки из 4, а затем из 6 частей 

(«Игрушки», «Животные», «Растения» и др.); 

– выполнять простые правиле, игровые действия; 

– воспринимать высоту звуков в музыкально-дидактических играх, 

различать по тембру двух музыкальных инструментов (дудочка и барабан), 

передавать тихое и громкое звучание музыки. 

Игры с правилом  

При помощи воспитателя ребенок учится принимать игровую задачу, 

выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать 

по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок), замещать реальные предметы геометрическими фигурами 

и др.  
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Формировать умение выполнять игровые действия с настольными играми 

с правилами «Лото», «Домино» и др. Включать игры на развитие двигательной 

компетентности и тонкой моторики детей («Орамал», «Хан алчи» и  др.). 

Старшая группа (дети 4-х лет)  

1.развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях);  

2.обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию; 

3.способствовать становлению игры с правилом как самостоятельной 

деятельности детей; 

4.создавать условия для становления режиссерской позиции ребенка; 

5.воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных 

и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с 

новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях   мамы, папы, 

бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное 

включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 

выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража 
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и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки свистульки).  

Режиссерская игра 

Побуждать детей драматизировать основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. 

Создавать условия для отображения в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 

поезде и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, 

озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей, 

маркеров пространства, предметы оперирования, лепные фигуры и др.).  

Побуждать к проявлению интереса к режиссерской игре на основе 

ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Ася накрыла стол и ждет гостей). 

Инициировать высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. Достигать 

авторской позиции, когда ребенок создает модель ситуации и смотрит на нее со 

стороны или сверху (в качестве частей модели выступают предметы).  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(«зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 

большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу большой медведь и 

маленькая собачка»). Участие в театрализациях на темы любимых сказок. 

Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей.  

Дидактические игры 

Развивать познавательные способности детей (внимание, память, 

мышление и др.). Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение 

предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков классификации, сравнения, 

анализа; выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т.д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди 

по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей 

поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие 

игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  
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Использовать игры – экспериментирование с различными предметами и 

материалами: игры с водой, снегом, льдом (различные свойства); игры с зеркалом 

(«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Что отражается в зеркале» 

увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 

песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми 

глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Инициировать использования жестово-образных игр, соединяющих в себе 

три уровня речи: восприятие, внутреннее проговаривание и навык произвольного 

поведения, опосредованного словом (рифмованный текст или простые песенки, 

сопровождающиеся ритмичными движениями, эмоциональным напряжением или 

расслабление). 

Поощрять использование пальчиковых игр для развития мелкой моторики, 

внимания, воображения, быстроты реакции и эмоциональной выразительности.   

Развивать социально-коммуникативное развитие с использованием игр-

забав, хороводов, фольклорных и народных игр. Коллективные игры, общность 

движений усиливает чувство единства со сверстниками, эмоциональный подъем. 

Кроме того, дети учатся согласовывать действия друг с другом и ориентироваться 

на пространственные условия движений. 

Игры с правилом  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или 

с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение 

правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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Ребенок овладевает игрой с правилом и осваивает общую схему игры, 

которая включает: установление исходного равенства играющих; разворачивание 

игрового цикла, который заканчивается выигрышем одного из играющих; переход 

к новому циклу с преимуществом выигравшего или с установлением новых 

равных позиций («Я выиграл», «Кто выиграл, тот и будет водить», «Давайте 

снова» и др.).   

Учить детей определять победителя по правилам установления выигрыша 

«Кто раньше всех…», «Кто больше всех…», «У кого больше всех…»). В ходе 

игры осуществляется контроль точности выполнения правил, обсуждаются 

спорные ситуации. Состав участников игры увеличивается от 4 до 6 человек. Дети 

самостоятельно играют в маршрутные листы (бродилки, лабиринты и др.). 

Стратегические игры (шашки, шахматы, домино, «Морской бой», «Приключения» 

и др.). Игры на двигательную компетентность и тонкую моторику («Кошки-

мышки», «В домике», «Серсо», «Тумалак-Агаш», «Ак-суек и др.).   

К этому возрасту складывается потребность в признании, достаточно 

развита мотивация успеха, возможность сравнивать результаты своих действий с 

результатами других. 

Предшкольная группа, предшкольный класс (дети 5-и лет) 

 

1. развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии через сложение новых творческих 

сюжетов; 

2. обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; 

3. совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх; 

4. развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации; 

5. способствовать формированию у детей самоконтроля и 

самостоятельности.   

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и 

игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 
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игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение 

нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 

создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные 

ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла 

игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) 

для создания игровой обстановки. 

Режиссерская игра  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре 

фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, 

внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов 

по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», 

моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью 

педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, 

ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить создавать широкое в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов, 

значимых событий в жизни детей. 

Дидактические игры 
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Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; 

домашние животные – дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»). Составление 

целого из частей (10 - 12 частей). Занимательные дроби. Речевые игры. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей 

с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и 

путем испарения воды получать кристаллы соли).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «  

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 

узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 

другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с правилом 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Народные игры («Садовник», «Краски»). 

Национальные игры («Ястребы и ласточки», «Орамал», «Кара сиир» и др.). Игры 

с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

«нет не говорите»).  

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Математический планшет»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, 

умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику 

хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- не позволять детям бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, 

стараться избегать конфликтов, в случае возникновения конфликтов между 

детьми необходимо вмешаться воспитателю; 

- не разрешать детям приносить в группу, использовать в играх предметы, 

принесенные из дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, 

зажигалки, лекарства и др.; 

- настольные игры, после использования убирать в коробки и относить на 

место. Нельзя брать с собой детали от игр и другие мелкие предметы; 

- во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами; 

- при проведении подвижных игр в групповой комнате использовать 

только ту территорию, которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, 

не мешать, в игре другим детям выполнять правила игры; 

- труд в живом уголке проводить только под наблюдением воспитателя; 

- телевизор или ноутбук включает только воспитатель [4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Последнее десятилетие существенно изменило принципы игры 

современных дошкольников. Многие родители, чтобы занять своего ребенка, 

дают ему всевозможные гаджеты для просмотра мультфильмов или игры в 

простенькие приложения. 

Компьютеры и мобильные телефоны появляются у многих еще до 

поступления в школу, и интересы дошкольника смещаются в сторону 

виртуального мира, что ограничивает возможности для развития игровой 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Таким образом, организовывая игровую деятельность детей дошкольного 

возраста, педагогу необходимо учесть индивидуальные и психологические 

особенности развития детей. Так как, игра является ведущим видом деятельности 

дошкольника, педагогу необходимо тщательно продумывать ход игры и 

правильно подбирать оборудование и материалы для использования их в игровой 

деятельности, в соответствии с возрастом. 

Формирование игры становится одной из задач педагогов дошкольных 

организаций, в играх дети должны отражать простые и понятные им явления 

социальной действительности, которые они воспринимают непосредственно. 

Воздействие той и иной игры на детей во многом зависит от заинтересованности 

воспитателя. Умело направлять и организовывать могут только те воспитатели, 

которые владеют теорией и методикой организации игры. 

Необходимо постоянно обновлять и менять игровую среду для детей, 

придумывать игрушки из необычных материалов, развивать воображение детей 

во время игровой деятельности. Для повышения увлеченности детей в игровой 

деятельности необходимо создавать интересные игровые ситуации, поисковые 

приключенческие игры и придумывать необычные решения для простых игр. В 

результате игровая деятельность детей станет более разнообразной и интересной, 

что побудит детей играть в более разнообразные игры. 
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