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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2018 жылғы «29» желтоқсандағы 

№ 721 бұйрығына 6-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

міндетін атқарушының  

2016 жылғы 12 тамыздағы 

№499 бұйрығына 7-қосымша 

 

 

Дамуында күрделі бұзылыстары бар балаларды мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы 

 

 

1-тарау. Түсіндірме жазба 

 

1. Дамуында күрделі бұзылыстары бар балаларды мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының  

5 және 14 - баптарына сәйкес әзірленді. 

2. Бағдарламаның мақсаты - баланың жас ерекшелігіне, мүмкіндігі мен 

қабілеттілігіне сәйкес арнайы түзете-компенсаторлық және әлеуметтік ортаға 

бейімделу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, әртүрлі оқу әрекеті, ойын, 

тұрмыстық әрекетке өздігімен қатысуға, әлеуметтік жағдайларға бейімделуге 

даярлау. 

3. Бағдарламаның міндеттері: 

1) өзінің органикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша өз-өзіне 

қызмет ету дағдыларын, әлеуметтік ортаға тән мінез-құлық пен дұрыс қарым-

қатынас орнатуға үйрету; 

2) әртүрлі формадағы коммуникативті дағдыларды қалыптастыру және 

дамыту (қалдық есту бар балалар үшін ауызша сөйлеу тілі, заттар-белгілер 

арқылы, дактильді-байланысты сөйлеу, ым-ишараттық сөйлеу);вербалды және 

вербалды емес құралдармен қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыру; 
3) сезіну тәжірибесін, қоршаған орта туралы білімдерін молайту,  

шынайы өмірге сәйкес бейнені қалыптастыру; кеңістікте бағдарлана алу; 

қимыл-қозғалыс, ұсақ моторика және сипап сезуді дамыту; 
4) жеке гигиена дағдыларын қалыптастыру; баланың қимыл 

белсенділігімен байланысты қоршаған ортаны белсенді тану процесіне баланы 

қосу; 
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5) заттарды кезең бойынша зерттеу жолы арқылы шығармашылық әрекет 

процесінде шынайы әлемнің бейнесін қалыптастыру; заттық түсініктерін 

жалпылау және нақтылау, дәйіктілігін айқындау. 

4. Бағдарлама дамуында күрделі кемістігі бар баланың спецификалық 

ерекшеліктері мен жалпы даму заңнамасын есепке ала отырып құрастырылған 

және психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері, оңалту орталықтары, 

әлеуметтік үйлер, арнайы мектепке дейінгі мекемелер, үй жағдайында оқытуды 

ұйымдастыру және жеке дамыту бағдарламасын (бұдан әрі - ЖДБ) құрастыру 

барысында қолдануға болады. 

5. Бағдарламаның мазмұны дамуында күрделі бұзылыстары бар баланың 

дене және психикалық дамуының жас ерекшелік кезеңдерін есепке алады: 

1) 1-деңгей - 2 - 4 жас; 

2) 2-деңгей - 4 - 6 жас; 

3) 3-деңгей - 6 - 7 (8) жас. 

6. Жоғарыда берілген даму деңгейлері баланың нақты жасымен 

шектелмейді, ол маманнан кеңес алу сәтінен бастап даму деңгейінебайланысты 

болады.  

 

 

2-тарау. 1-деңгей (2 - 4 жас) 

 

 

1-параграф. «Денсаулық» білім беру саласы 

 

7. «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны дене шынықтыру 

ұйымдастырылған оқу қызметіарқылы жүзеге асырылады. 

8. Мақсаты - дене дамуындағы жетіспеушілігін түзеу; қоршаған ортаны 

тану мүмкіндігіне сай белсенді қоршаған ортаны тану процесіне қосу; 

кеңістікте қозғалу барысындағы қорқынышты жеңуге, теріс қимыл 

дағдыларына жол бермеу; сақталған анализаторлардың негізінде қажетті білік 

пен дағдыны қалыптастыру; дене дамуындағы ауытқушылықты түзету және 

компенсациялау. 

9. Міндеттері: 

1) моторлық мүмкіндіктерін айқындау, оны жаттықтыру, нығайту және 

ынталандыру; 

2) сақталған анализаторлар қызметтерінің негізінде қимыл сфераларын 

түзеу, қажетті білік пен дағдыны дамыту және қалыптастыру; 

3) қимыл стереотип пен кеңістікте қозғалу барысындағы қорқынышты 

жеңу бойынша жұмыс жасау. 

 

 

2-тарау. 1-жартыжылдық 
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10. Дене шынықтыру. 

11. Моторлық мүмкіндіктерін айқындау, оны жаттықтыру, нығайту және 

ынталандыру: 

1) ұсынылатын сүйеніштердің көмегімен отыру қалпында тепе-теңдікті 

сақтауға үйрету; 

2) отыру қалпынан өздігімен еденнен тұрып, жиһазды (әртүрлі пішіндегі) 

айналып өтуге, қол және тіземен еңбектеуге үйрету; 

3) сүйеніш ретінде жиһаздар заттарын қолдануға үйрету; 

4) әртүрлі биіктіктегі сүйеніштермен қозғалуға үйрету;  

5) сатыға немесе төмен баспалдақтарға еңбектеп түсуге және көтерілуге 

үйрету; 

6) биік емес заттарға шығу және түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге, үйрету;  

7) секіргіш креслода ересек адам баланы тізесіне отырғызып 

тербеткенде,ересек адаммен бірге отыру қалпында секіру барысында өз 

сезімдерін дамытуға ынталандыру; 

8) баланың моторлық мүмкіндіктерін айқындау, қимыл мен қалыптың 

стереотиптік патологияның танылуына қарсы әрекеттер жасау. 
12. Моторлық дағдыларын қайта қалпына келтіру, өз денесін саналы 

түрде түсіну мен қабылдауын дамыту үшін «базалды ынталандыру» әдісін 

қолдану: 

1) вибрациялық базалды ынталандыру тәсілін қолдану: «базалды 

ынталандыру» - бұл балаға жеке денесін сезінуге көмектесу мақсатында 

қарқынды тітіркендіргіштермен кешенді педагогикалық ықпал ету әдісі. 

Пайдаланылатын тітіркендіргіштер өте қарапайым болады және минимумға 

дейін қысқартылады: тактильді (жанасу, құшақтау); вестибулярлық (дененің 

бөлек бір бөліктерін шайқау және аудару, жоғары-төмен қимылдау, кейбір 

қимылдарды жылдамдату-азайту); дірілдік (тербелу, қысым жасау); 

2)дірілдейтін жастықтар, ойыншықтар, камертондар көмегімен ауаның 

қозғалысын сезуін дамыту. Вибрациялық ынталандыру қатты жазықтықта 

«арқасымен жату» қалпында орындалады. Мөлшері әрбіріне жеке болуы. 

Вибрациялық жүйені сүйек жүйесіндегі мына органдарға қолданады: саусақ 

бүйлері, білектік және шынтақтық сүйектер, қолдың шынтақтық, сәулелік және 

иықтық сүйектері; зеңдік, зеңалды, сандық, балтырлық аяқ сүйектері: 

қабырғалық доғалар. 

13. Сақталған анализаторлар негізінде қимыл-қозғалыс саласын түзетуге 

бағытталған әрекеттер: 

1) қалыпты жағдайдан ауытқуы бар мінез-құлық стереотиптері әдетке 

айналмай тұрғанда, қалыпты сенсомоторлы дағдыларды дамыту; 

2) баланың жауап реакциясын күту; 

3) баланың белсенділігін жоғарлату мақсатында басшылық жасауды 

біртіндеп азайту; 

4) белсенді автоматтық қимыл реакцияларын ынталандыру; 
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5) тепе-теңдікті сақтауға үйрету, басын дұрыс ұстау арқылы тұру 

дағдысын меңгерту. 

14. Үйретілетін біліктер: 

1) баланы отырғызу және оның кеудесін отыру қалпында ұстау: 

кереуетте, үстел басында, аяқтарын төмен түсіріп орындықта отырғызу; 

2) бірнеше амалдар арқылы кілемнің үстіне отырғызу; 

3) аяғында дұрыс тұру;  

4) баланы сүйеп жүргізу; 

5) тіреп жүргізу (коляскаға, жүргізгішке); 

6) тегіс және еңкіс жазықтықтарда жеке жүруін жаттықтыру (кілем, жол, 

еден, еңкіс тақтайлар үстінде); 

7) табиғи кедергілерден өтуді үйрету: төбе, ор; 

8) еденде жатқан заттар арқылы адымдап жүруді үйрету (арқан, таяқ, 

құрсау шеңбер). 

15. Қимыл-қозғалыс саласын, сақталған анализаторлар негізінде қажетті 

білік пен дағдыны қалыптастыру және дамыту: 

1) қалыпты жағдайдан ауытқуы бар мінез-құлық стереотиптері әдетке 

айналмай тұрғанда, қалыпты сенсомоторлы дағдыларды дамыту; 

2) баланың жауапты реакциясын күту; 

3) баланың белсенділігін жоғарлату мақсатында басшылық жасауды 

біртіндеп азайту; 

4) белсенді автоматтық қимыл реакцияларын ынталандыру; 

5) тепе-теңдікті сақтауға үйрету, басын дұрыс ұстау арқылы тұру 

дағдысын меңгерту. 

16. Күтілетін нәтижелер: 

1) жуыну процесіне, өз бетін және қолын жуу және сүрту процесіне 

қатысу; 

2) кеңістікте өз дене бөліктерін саналы түрде түсінеді; 

3) өз дене мүшелерін ажыратады және оның қызметін біледі; 

4) тыныш қалпында тепе-теңдікті сақтай біледі (балалардың церебралды 

сал ауруы(бұдан әрі - БЦСА) болғанда мүмкіндігінше); 

5) ұсынылатын сүйеніштердің (тұтқаны, орындық, доп) көмегімен отыру 

қалпында тепе-теңдікті сақтауға үйрету; 

6) отыру қалпынан өздігімен еденнен тұрып, жиһазды (алуантүрлі 

пішіндегі) айналып өтуге, қол және тіземен еңбектеуге үйрету; 

7)әртүрлі биіктітегі сүйеніштермен қозғалуға үйрету;  

8) сатыға немесе төмен баспалдақтарға еңбектеп түсуге және көтерілуге 

үйрету; 

9) биік емес заттарға шығу және түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге үйрету; 

10) секіргіш креслода ересек адам баланы тізесіне отырғызып 

тербеткенде, ересек адаммен бірге отырған қалпында секіру барысында өз 

сезімдерін дамытуға ынталандыру. 
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3-параграф. 2-жартыжылдық 

 

17. Дене шынықтыру. 

18. Моторлық мүмкіндіктерін анықтау, жаттықтыру, нығайту, 

ынталандыру: 

1) екі аяқпен секіруге, баспалдақтан атап өтуге, сырғанақтан сырғанауға; 

2) тұру қалпында тепе-теңдікті сақтауға үйрету; 

3) шынтаққа сүйеніп ішпен жату қалпында сурет салуға үйренеді; 

4) биік емес заттардан шығу және түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге үйрету; 

5) баспалдақ бойынша әрбір баспалдықты басып түсу, кедергілерден 

айналып түсуге үйрету; 

6) сүйенішпен бір аяқпен (оң және сол жақ), екі аяқпен тұру қалпында 

қимылдың үйлесімділігін дамыту; 

7) саусақтардың ұштарымен (көмегімен) жүру білігін үйрету.  

19. Қимыл-қозғалыс саласын түзету, сақталған анализаторлар негізінде 

қажетті білік пен дағдыны қалыптастыру және дамыту: 

1) қалыпты жағдайдан ауытқуы бар мінез-құлық стереотиптері әдетке 

айналмай тұрғанда, дұрыс сенсомоторлы дағдыларды дамыту; 

2) баланың белсенділігін жоғарлатуды жалғастыру, белсенді автоматтық 

(жылдам) қимыл реакцияларын ынталандыруын жалғастыру; 

3) жеке денесін қабылдау мен сезінуін дамытуға, моторлық дағдыларын 

қалыптастыруға арналған «базальді ынталандыру» әдісін пайдалану; 

4) соматикалық базальды ынталандыру тәсілін әрі қарай қолдану; 

5) вестибулярлы базальды ынталандыру тәсілін әрі қарай қолдану;  

6) дененің тұрған қалпындағы және көлденең жазықтықтағы дене 

қозғалысы (оңға-солға); тік жазықтықтағы қозғалыс (жоғары-төмен); кіру-қайту 

қозғалыстар (алға-артқа) қозғалыстағы үш бағытта тепе-теңдікті сақтауды  

дамыту. Вестибулярлық ынталандыру денені және оның кейбір бөліктерін 

тербету көмегімен жүзеге асырылады. Бала басының айналуы, жүрегі айнуы, 

қайта қозуын алдын алу үшін бала денесінің өзгерісі барысында сүйеніштерді 

пайдаланып, айналмалы қозғалыстардан аулақ болады. Жаттығулардың 

ұзақтығы жеке анықталады, сондай-ақ сабақтың үштен бір бөлігі демалуға 

арналады.  

20. Қолданылатын жаттығулар:жәй бұрылулар және басын ию; эмбрион 

қалпында тербелту;денесін жанына қарай бұру;арқадан ішке қарай бұр;денені 

жан-жағына қарай бұру; қолын және аяғын сілкілеу;қол буындарын және 

табанын сылап-сипау;денені көлденең қалыпқа түсіру;тізеде, гимнастикалық 

допта, гамакта тербелу. 

21. «Базальды ынталандыру» әдісін қолдану: вибрациялық базальды 

ынталандыру амалдарын пайдалана отырып, дірілдейтін жастықтар, 

ойыншықтар, камертондар көмегімен ауаның қозғалысын сезуін 

дамыту.Дірілдік ықпалдар омыртқаға және бас сүйектеріне жасалмайды. 
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22. Үйретілетін біліктер: 

1) қалыпты жағдайдан ауытқуы бар мінез-құлық стереотиптері әдетке 

айналмай тұрғанда, дұрыс сенсомоторлы дағдыларды дамытуды жалғастыру; 

2) статикалық кеңістікте баланың әрекетін ұйымдастыру; 

3) күнде баланың қолын, бетін жуу, шашын тарау;  

4) бірлескен әрекеттермен кранды ашып, жабу, қолын жууда жеңін 

қайыру, қолдарын су астында ұстау, қолын кепкенше сүрту, қолын жуып 

болған соң жеңін түсіру; 

5) баланы отырғызу және оның денесін отырған қалыпта ұстау: кереуетте, 

үстел басында, орындықтан аяғын түсіріп; 

6) басын дұрыс ұстап тұруға дағдыландыру, қалпын сақтауға үйрету. 

7) қалыпты сақтау үшін ықпал ететін табандар арасына білікше 

орналастырады, мұнда қолдар тепе-теңдікті сақтау үшін пайдалану. 

8) тербелетін тақталарда жаттығулар: баланы арт жағынан демейді; 

9) желке бұлшық еттерін бекіту: басын тіктеу және мойнын қатайту үшін 

кеуде тұсына білікше қоя отырып, баланы ішіне жатқызады, қолдары алдына 

жіберіледі; 

10) креслоға пенопласттан жасалған блокты орналастырады, оған 

баланың бетін өзіне қаратып отырғызады, өзінің қолдарымен баланың тізе 

буындарын, оларды есепке ала отырып құшақтайды; балаға жағымды ырғақпен 

оның тізелерін оңға, солға ауыстырады; 

11) табандардың көмегімен ойыншық автомобильде қозғалуды 

жаттықтыру; 

12) білікшеде (валикте) тұру және онда тербелу. 

23. Күтілетін нәтижелер: 

1) дене мүшелерінің әр бөліктерінің қызметтері туралы біледі; 

2) өзбетінше тұра алады, кеудесін ұстап, отыра алады, өзбетінше еңбектей 

алады (БЦСА бар балалар мүмкіндігінше); 

3) екі аяқпен секіруге, баспалдақтан атап өтуге, сырғанақтан сырғанаай 

алады; 

4) биік емес заттарға шығады, түседі, отырып-тұра алады, еңкейіп өте 

алады; 

5) бір аяқпен (оң және сол жақ), екі аяқпен тұру қалпында қимылдың 

үйлесімділігін сақтай алады;  

6) аяқтың ұшымен жүруге ынталанады (көмекпен); 

7) аяғына тұра алады; 

8) сүйенішпен өздігінен жүре алады. 

 

 

4-параграф. «Коммуникация» білім беру саласы 

 

24. «Коммуникация» білім беру саласының базалық мазмұны баланың әр 

түрлі күн тәртібі сәттерін игеру процесінде кездестіретін қоршаған орта 
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заттары туралы елестерін қалыптастыру мақсатында жағдаяттарды ыммен 

немесе сөзбен айту арқылы жүргізілетін бала мен ересектердің  біріккен заттық-

тәжірибелік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру. Күнтізбе – коммуникацияның 

белгілік жүйесін қолдану.  

25. Мақсаты - вербальды және вербальды емес қолжетімді құралдар 

арқылы қоршаған әлеммен қарым-қатынас жасау қабілеттілігін қалыптастыру; 

әртүрлі формада балалардың мүмкіндіктеріне байланысты коммуникативті 

дағдыларын дамыту мен қалыптастыру: ым-ишаратпен сөйлеу, көру мен есту 

қабілетінің бұзылыстары ұштасқан балалар үшін дактильді-қатынас сөйлеу 

тілін, сөйлеу тілі мүлдем шықпаған балалар үшін зат-белгілер көмегімен, 

қалдық естуі бар балалар үшін ауызша сөйлеу тілін. 

26. Міндеттер: 

1) коммуникативті мінез-құлықтың салдарын, коммуникацияның 

қажеттілігін түсінуін қалыптастыру;  

2) өзіне, басқа адамдардың көңілін аударту үшін әртүрлі қарым-қатынас 

жағдайларында қолдана алу қабілеттілігінжәне коммуникативті дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

5-параграф. 1 - жартыжылдық 

 

27. Ым-ишарат, дактильді-қатынас сөйлеу тілін қалыптастыру (көру мен 

есту қабілеті бұзылыстарыныңүйлесуі кезінде): 

1) нақты тактильды қоздырғыштарға зейінін тұрақтандыруға үйрету 

(қыдықтау, ақырын шапалақтау); контрасты тактильды қоздырғыштар (ыстық - 

суық, жұмсақ- қатты); 

2) шынайы ым-ишаратты қолдану арқылы баланы күнтәртіп реттілігіне 

қосу (күнтәртіп сәттерін белгілейтін ым-ишараттарды таңдап алу); 

3) баланың зат немесе адаммен дене мүшелерінің байланысын орнататын 

позицияны табуға үйрету; 

4) күтпеген жағдайда нәтиже беретін («Хандз әдісін» қолдана отырып, 

шаршыны шаршының үстіне қою; шаршылар құлайды) қоршаған ортамен дене 

арқылы өзараәрекеттесуіне үйрету; 

5) балаға көмекті ұйымдастыра отырып таныс адамның заттарын (қол, 

сағат, сақина, дауыс) тактильді, көру және есту арқылы тануға үйрету; 

6) бала ойыншықты еденге лақтырғанда ересек адамның «болмайды!» деп 

айтқаны мен ыммен көрсетуі барысында орындауға үйрету; 

7) күнтәртіп сәттерін орындау кезінде сәйкес ым-ишаратты қолдану: 

тамақ жеу, су ішу, отыру, серуендеу; 

8) баланың әдейі немесееріксіз қарым-қатынас жасау әрекетіне үнемі 

жауап қайтару. Егер бала өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында 

ересек адамның қолын тартып көрсетсе, оның сұраныстарында белгі, ым-

ишарат немесе сөздерді қолдануға үйрету; 
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9) баладан педагог ұсынған белгілі бір іс-әрекетті орындауды ыммен 

немесе сөзбен айтуды талап ету; 

10) баламен жағымды қарым-қатынастық өзара әрекетті пайдалану 

(құшақтау, өзіне тарту, басынан сипалау); 

11) өз дене бөліктеріне қызығушылығын ояту; 

12) ересек адаммен бірлескен іс-әрекетті орындау барысында оңды 

қарым-қатынас орнатуды қалыптастыру: «қолымен көзді жабу» (тығылу), 

«алақанға қолды жұмып соғу», «басынан жоғары қолын көтеру», 

«алақандарымен шапалақтау», «қол бұлғау»; 

13) мимикаға (көзді жабу, жыпылықтау, жалау, тілді шығару, ерінді  

бір-біріне тигізіп шөпілдету); дауыс интонациясына (үшкіру, жөтелу, күлу), 

дауыс интонацияларына: «түшкіру», «жөтелу», «күлу», «пысқыру»; дыбысқа 

еліктеуге үйрету. 

28. Үйретілетін біліктер:  

1) жүріс-тұрыс реакциясына бақылау жасау: агрессия, өзін-өзі жаралау, 

бет жүзінің қалпы, күлу, айқайлау, бірнеше ым-ишараттың үйлесімі, айқай, 

жылау, қозғыштық, адамға жақындау, эхолалия, дене тонусын өзгерту, 

жыпылықтау; 

2) жүріс-тұрысы қарым-қатынас жасау әрекеті ме екенін анықтау; 

3) бала ұсынған коммуникацияның белгілік емес құралдарын тану: 

заттардың талаптарын (шырыны бар шыныға қолын созады немесе 

күлшесі бар қорапты көрсетеді); 

қарсылық білдіру, қабылдамау (затты итереді, адамнан немесе  

іс-әрекеттен кері бұрылады, өзіне-өзі агрессия танытады, заттарды лақтырады); 

таңдау жасау (заттарға қарайды, заттарға қолын тигізеді, адамға көз 

тастайды, іс-әрекет, қалаған затына қарай қозғалады); 

«маған тағы керек» деп талап ету (бос тәрелкеде тағам алуды 

жалғастырады, кесесін кері береді); 

көмек сұрау (ашқысы келетін ыдысты беріп қолын созады, жүрмей қалған 

сырмаға үлкеннің қолын қояды); 

іс-әрекетін реттеу (үлкеннің қолын жылдам немесе баяу қимылдатуға 

тырысады); 

назар аударуды талап ету (үстелді ұрады, дыбыстар шығарады); 

4) баланы жағымды іс-әрекетпен айналыстыру;  

5) баланың берген белгілеріне әсер ету: бала белгі берген кезде тоқтау, 

содан соң іс-әрекетті қайта жаңғырту. 

29. Көру мен есту қабілеті бұзылыстарыныңүйлесуі кезінде ым-ишарат 

дактильді сөйлеу тілін қалыптастыру бойыншакүтілетін нәтижелер: 

1) күнтізбе ішіндегі зат-белгілерді қолдана отырып, күн тәртіп реттілігін 

сақтауға тырысады; 

2) балаға көмекті ұйымдастыра отырып таныс адамның заттарын (қол, 

сағат, сақина, дауысын) тактильды, көру және есту арқылы тануға үйрету; 

3) «болмайды!» деген ым-ишараға жауап қайтаруға тырысады; 
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4) күн тәртіп сәттерін орындау кезінде сәйкес ымды қолдану: тамақ жеу, 

су ішу, отыру, серуендеу; 

5) қажетті жағдайда белгі, ым-ишара немесе сөздерді қолдану; 

6) өз дене бөліктеріне қызығушылық танытады; 

7) бала педагог ұсынған белгілі бір ым-ишарат немесе сөз бойынша 

орындайды. 

30. Сөйлеу тілі жоқ балалар үшін «күнтізбе» – коммуникацияның белгілік 

жүйесін қолдану: бұл бала коммуникациясының әр түрлі құралдарын дамытуға 

негіз болатын және ересек адам мен баланың диалогы үшін тақырыпты өзара 

түсінуді қамтамасыз ететін күнделікті оқиғалардың реттілігі мен әр түрлі  

іс-әрекеттерге қосу мақсатында баланы күні бойы іс-әрекеттің негізгі түрлерін 

көрсету үшін белгілер немесе заттар пайдаланылады. 

31. Коммуникациялық «күнтізбелер» баланың интеллектуалды, 

сенсорлық, сөйлеу тілі мен қимыл-қозғалыс мүмкіндіктеріне қарай таңдалып, 

келесі түрде болады: 

1) заттық күнтізбе – бұл белгілер ретінде шынайы, кішігірім сызбаланған 

заттар және барельефті, рельефті, контурлыбейнелері қолданылатын күнтізбе. 

Күнтізбенің бұл түрі тактильді қабылдауға негізделген біріктірілген қораптар 

немесе терең емес бөлімшелері бар ағаштан жасалған бір қорап түріндегі 

контейнер немесе шкаф ретінде болғандықтан көру қабілеті терең зақымдалған 

балаларға қолжетімді; 

2) суретті күнтізбе – бұл қандай да бір заттың, әрекет түрі немесе оны 

жүзеге асырудың орны бейнеленген сурет. Бұл күнтізбенің түрі көру қабілеті 

сақталған балаларды коммуникацияға (қарым-қатынасқа) үйрету үшін 

енгізіледі; 

3) сөзбен толықтырылған бейнесі бар күнтізбе.  

32. Зат-белгілерді, суреттерді/ «күнтізбені» қолданумен байланысты 

дағдыларды қалыптастыру(сөйлеу тілі жоқ балалар үшін): 

1) зат-белгілер қызметтерін, қандай әрекетке бағытталғанын түсіну 

(қасық-тамақтану, сабын-жуыну, дабыл-жаттығу, қасық-таңғы ас, есту 

аппараты-сабақ, қалам-жазу, есептеуші таяқша-математика, фигуралар  

қорабы-құрастырғыштар, кесе- екінші таңертеңгі ас, қалпақ-серуен, жастық-

ұйықтау); 

2) коммуникацияны кеңейту мен әрекетті жоспарлау мақсатында 

күнтізбеге зат-белгілерді енгізу; 

3) балаға белгілі бір іс-әрекетті орындар алдында күнтізбеден  

зат-белгілерді көрсету.  

33. Коммуникацияның белгілік жүйесін меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер: 

1) қандай да бір әрекетті көрсететін зат-белгілердің қызметін түсіну;  

2) өз ниеттерін білдіру үшін зат-белгілерін қолдану арқылы әрекетті 

жоспарлауға ынталану. 
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34. Сөйлеу тілін дамыту (ауызша сөйлей алатын баланың ауызша сөйлеу 

тілін дамыту және қалыптастыру): 

1) тыныс алу, дауысты дамытуға әртүрлі жаттығуларды орындау; 

2) жасайтын іс-әрекеттерді сөзбен жетелеуді ұйымдастыру; 

3) баланың жауап реакциясын күту; 

4) сөйлеу дағдысын дамыту және қалыптастыру; 

5) ұзақ бір дауыстан, әр түрлібуындардан құралған дауыстарға еліктеуін 

белсендіру, өз былдырлау дыбыстарын және ересек адамның айтқан буындарын 

қайталау; 

6) әнді айтуға қатысу, ересек адамның ым-ишараттық әрекетіне еліктеу, 

кейбіреуіне женілдетілген (былдырлау) сөздер;  

7) баланың ауызша сөйлеуін ынталандыру. 

35. Үйретілетін біліктер: 

1) баламен қарым-қатынас жасауда дұрыс қалыпты ұстау; 

2) ересек адамның аузын көре алатындай өз тізеңізге немесе  

қарама-қарсы отырғызу; 

3) бала басын артқа қарай шалқайтпауын қадағалау, қажет жағдайда 

баланың иығы мен қолын ұстау; 

4) баланы былдырлауға үйрету үшін тілдің, еріннің қимылын дамыту 

үшін ойын кезінде ауызды бақылау;  

5) баладан күтетін дыбыстардың үйлесімділігі мен қимылдарды көрсету; 

6) баланың аузын жабық ұстауға үйрету; 

7) тыныс алу, дауыс, артикуляциялық қимылдарды дамытуға әртүрлі 

жаттығуларды орындау. 

36. Дыбыстық сөйлеу тілін меңгеру бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) тыныс алу, дауысты дамытуға арналған күрделі емес жаттығуларды 

орындауға ынталану; 

2) ересек адамның артынан қайталау арқылы бір дыбысты, екі буыннан 

тұратын дыбыстарға еліктеу; 

3) әнді айтуға қатысу, ым-ишараттық әрекетке еліктеу, сөздік 

былдырларды қайталайды. 

 

 

6-параграф. 2 - жартыжылдық 

 

37. Ым-ишараттық, дактильді-қатынас сөйлеу тілін қалыптастыру (көру 

және есту қабілеттерінің қатар бұзылыстарыболған кезде): 

1) ересек адаммен жеке іскерлік қарым-қатынас жасау шеңберінде өз дене 

бөліктеріне қызығушылығын оятуын жалғастыру; 

2) заттық қарым-қатынас шеңберінде заттар мен ойыншықтарға 

қызығушылық ояту;  
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3) балаға күтім жасау жағдайындағы күнделікті ересек адамның қатаң 

тағайындалған әрекетінің ретілігіне көңіл бөлу және түсінуге мүмкіндік жасау: 

қолды жуу, тісті ысу, серуенге киіну; 

4) қарапайым себеп-салдық байланыстарды тануға ықпал ету; 

5) «байланыс репликасын» түсінуіне ықпал ету; 

6) ересек адамның көтеріңкі дауысына және жағымды және жағымсыз 

мимикасын ажыратуға және адекватты жауап қайтаруға (бет жүзін, дене 

қалпын өзгерту, ән айту) үйрету; 

7) ауырсынуын, қарнын ашқанын, шаршағанын немесе керсінше жақсы 

сезінетінін, оған ұнайтынын білдіретін өзінің денсаулық күйін хабарлай алу 

білігін қалыптастыру; 

8) заттық (ішу, жуыну, сурет салу, телефонмен сөйлесу), сәйкес келетін 

(қораптан ойыншықты алу, алақанға тығып алу, қораптың қақпағын жабу, 

фигураларға жырық салу), ересек адамның заттық-ойын әрекетті 

(«Баспалдақпен аю жүреді», «Жануарларды серуендету») қайталауға үйрету; 

9) қарым-қатынас жасау барысында ым-ишараттық формадағы жаңа 

сөздерді енгізу: адамдарды, ойыншықтарды, аяқ киімді, киімдерді, тамақ 

өнімдерін белгілеу; етістіктер; 

10) әрекеттің реттілігін түсінуін қалыптастыру; ойын барысындағы 

реттілікті сақтай білуге үйрету;  

11) өзіндік коммуникациялық репертуарынан қандай да бір әрекетті 

ересек адаммен кезектілікпен орындауға демеулік беру; 

12) ойындағы кезектілікті сақтауды (ересек адам өз кезектілігімен 

орындау барысында күту) дәлелдейтін коммуникативті сигналдарды 

белсендіру; 

13) есту және көру қабілеті зақымдалуының үйлесуі кезінде қарым-

қатынас жасау барысында дактильды байланыс формасындағы жеке сөздерді 

қосу; жиі және білетін ымдармен қатар дактильді сөздерді қолдану; 

14) сөйлеу қарым-қатынасына жылы-суық, үлкен-кішкентай ұғымдарын 

білдіретін ымдар-бейнелерді, бейнелі сөздерді қосу; 

15) іс-әрекет түрлерін кеңейту, күн тәртібіне қуыршақпен ойнау, дене 

жаттығулары, сабақтарды қосу.  

38. Көру және есту қабілеттерінің қатар бұзылыстары болған кездегі 

сөйлеу тілінің ым-ишараттық-дактильді формасын меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер:  

1) ересек адаммен жеке іскерлік қарым-қатынас жасау шеңберінде өз дене 

бөліктеріне қызығушылығын оятуын жалғастыру; 

2) заттық қарым-қатынас шеңберінде заттар мен ойыншықтарға 

қызығушылық ояту;  

3) балаға күтім жасау жағдайындағы күнделікті ересек адамның қатаң 

тағайындалған әрекетінің ретілігіне көңіл бөлу және түсінуге мүмкіндік жасау: 

қолды жуу, тісті ысу, серуенге киіну; 

4) қарапайым себеп-салдар байланыстарды тану; 
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5) өзінің денсаулық күйін хабарлауға ынталану; 

6) заттық (ішу, жуыну, сурет салу, телефонмен сөйлесу), сәйкес келетін 

(қораптан ойыншықты алу, алақанға тығып алу, қораптың қақпағын жабу, 

фигураларға жырық салу), ересек адамның заттық-ойын әрекетті 

(«Баспалдақпен аю жүреді», «Жануарларды серуендету») қайталау; 

7) әрекеттің реттілігін түсінеді; ойында кезектілікті сақтайды. 

39. Зат-белгілер, суреттерді қолдануға байланысты дағдыларды 

қалыптастыру: 

1) өз ниеттерін білдіру үшін зат-белгілерді қолдануын жалғастыру; 

2) коммуникацияны кеңейту мен әрекетті жоспарлау мақсатында 

күнтізбеге үш немесе одан да көп зат-белгілерді енгізу; 

3) балаға белгілі бір іс-әрекетті орындар алдында күнтізбеден зат-белгіні 

көрсету; 

4) баладан көрсету құралы тұрғысынан зат-белгілерді көрсетуін біртіндеп 

талап ету; егер үлкендерді далаға шығуға қарай сүйрейтін болса немесе тамақ 

ішуін қаласа күнтізбенің ішінен осы әрекетке сәйкес келетін зат-белгіні 

көрсетуін талап ету;  

5) жасайтын іс-әрекеттерді сөзбен жетелеуді ұйымдастыру, бұл баланың 

сөздік қорын кеңейтуге және іс-әрекеттерді жоспарлаудан оларды жүзеге 

асыруға дейінгі іс-әрекетін қадағалау арқылы оның ойлауының дамуына ықпал 

етеді. 

40. Коммуникацияның белгілік жүйесін меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер: 

1) өз ниеттерін білдіру үшін зат-белгілерді қолданады; 

2) коммуникацияны кеңейту мен әрекетті жоспарлау мақсатында 

күнтізбеге үш немесе одан да көп зат-белгілерді қолданады; 

3) баладан көрсету құралы тұрғысынан зат-белгілерді көрсетуге 

ынталанады.  

41. Сөйлеу тілін дамыту (баланың ауызша сөйлеу тілін дамыту және 

қалыптастыру): 

1) тыныс алу, дауысты дамытуға әртүрлі жаттығуларды орындауын 

жалғастыру; 

2) қарапайым артикуляциялық қимылдарға еліктеуіне көмектесу;  

3) әртүрлі дыбыстағы, ырғақты және дауыстың жоғарлығына қарай 

біркелкі буыннан туратын дыбыстарға еліктеуін белсендіру; 

4) оқиғаларға ересек адамның эмоциялық қатынасын, көтеріңкі, 

қуанышты дауыстарғаеліктеуге үйрету;  

5) ересек адаммен жеңілдетілген былдырлау сөздерін қайталауын 

белсендіру;  

6) ересек адамнан кейін бір буынды сөздерді қайталауын белсендіру;  

7) ересек адамнан кейін екі буынды сөздерді («мама», «папа») қайталауын 

белсендіру. 

42. Үйретілетін біліктер:  
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1) үстел үстіндегі гофрленген қағаздың ұсақ үзіктерін үрлеу; 

2) үстел үстіндегі мақта үзіктерін үрлеу; 

3) жіпке байланған мақтаны үрлеу; 

4) түсті қарындаштарға үрлеу; 

5) бала затты еркін,ешқандай қысымсыз үрлеуін қадағалау; 

6) тыныс алу жаттығуларына Ф дыбысын қосу; 

7) А, О, У дыбыстарын жеке айтуда, олардың қойылу мүмкіндігіне қарай 

дауысты қосу. 

43. Сөйлеу тілінің дыбыстық жағын меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер:  

1) тыныс алу, дауыстың жоғарлығы мен күшін дамытуға әртүрлі 

жаттығуларды орындау; 

2) қарапайым артикуляциялық қимылдарға еліктеуге ынталанады;  

3) әртүрлі дауыстағы бірдей буындарды дыбыстауға еліктейді; 

4) оқиғаларға ересек адамның эмоциялық қатынасын, көтеріңкі, 

қуанышты дауыстарға еліктеуге үйрету;  

5) ересек адаммен жеңілдетілген былдырлау сөздерін қайталауға 

тырысады;  

6) ересек адамнан кейін бір буынды сөздерді қайталауға тырысады;  

7) ересек адамнан кейін екі буынды сөздерді («мама», «папа») қайталауға 

тырысады. 

44. 1- деңгейдегі пассивті сөздік: 

1) негізгі режимдік сәттер: тұр, дәретханаға бар, жуын, же, іш, 

дайындалуға бар, серуендеуге бар, ұйқыға жат; 

2) өзіне-өзі қызмет көрсетудегі нақты дағдылар: тұр, отыр, киін, 

шашыңды тара, шешін, аяқ киіміңді ки, суды аш, тісіңді тазала (қолыңды, 

аяғыңды) жу, (қолыңды, аяғыңды) сүрт, аузыңды сүрт, орындықты итер, алғыс 

білдір, қалпақ (пальто, шарф, қолғап) ки, пальтоны (сүлгі) іл, жейдені (көйлекті, 

шалбарды) орындықтың арқасына іл, аяқ киімді орындықтың астына қой, 

душта (ваннада) жуын; 

3) әр түрлі сабақтар мен ойындар: дайындаламыз, бер, жина, қой, ал, аш, 

жап, жабыстыр, секір, алақан соқ, бар, жүгір, аузыңды аш, болмайды, жақсы, 

жаман, дұрыс, дұрыс емес, иә, жоқ, соңы, кешіріңіз, жылайды, ауырып тұр; 

4) айналасындағылармен танысу.Адамдар: апа, әке, әже, ата, педагог, 

дәрігер. Ойыншықтар: доп, матрешка, юла, машина, кубиктер, қуыршақ, 

пирамида, үрленген шар, күрек, шелек. Киім:қалпақ, шарф, пальто, қолғап, бас 

орамал, колготки, шалбар, жейде, көйлек, алжапқыш. Аяқ киім: бәтеңке, етік, 

туфли. Ыдыс-аяқ:кесе, тәрелке, қасық, пышақ, шәйнек, табақ. Жиһаз:үстел, 

орындық, шкаф. Төсек-орындар: жастық, көрпе.Азық-түліктер:сары май, нан, 

шәй, кәмпит, алма, мандарин (апельсин), жүзім. Жеке гигиеналық заттар:тарақ, 

сүлгі, сабын, бет орамал, тіс щеткасы. Етістіктер: бер, ұйықта жабыстыру, 

серуендеу, тамақтану, қолды жуу, киіну, шешіну, жуыну, сүрту (қолды, ауызды, 

үстелді), сабақ беру. Серуенге арналған заттар:шана, тербелме, құрсау. 



14 

45. 1-деңгейдегі белсенді сөздік: 

1) адамдар: апа, әке (бала жиі қарым-қатынаста болатын жақын 

туыстары); 

2) ойыншықтар; 

3) аяқ киім; 

4) жеке гигиеналық заттар; 

5) ыдыс-аяқ; 

6) жиһаз; 

7) азық-түліктер; 

8) етістіктер: бер, ұйықта жабыстыру, серуендеу, тамақтану, қолды жуу, 

киіну, шешіну, жуыну, сүрту (қолды, ауызды, үстелді), сабақ беру, ойнау, 

тұр,отыр,жүр, алақанмен шапалақта, жылайды, ауырады. 

 

 

7-параграф. «Таным» білім беру саласы 

 

46. «Таным» білім беру саласының базалық мазмұны ұйымдастырылған 

оқу әрекетінде жүзеге асырылады: сенсорика; кеңістікте бағдарлай білу; 

жаратылыстану; қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру.  

47. Мақсаты- қоршаған орта туралы сезімдік тәжірибесін, білімдерін және 

өмірдегі шынайы бейнелерін жинақтау; кеңістікте бағдарлауын қалыптастыру; 

сезім түйсігі мен ұсақ моторикасын  дамыту.  

48. Міндеттері:  

1) сенсорлық функцияларын дамыту, түстер, пішін, көлемнің сенсорлық 

эталондарын қалыптастыру;  

2) қол білезіктері мен саусақтарының функционалдық мүмкіндіктері мен 

көру- моторикалық үйлесімділігін дамыту; 

3) қоршаған ортамен ойын және заттық әрекет өзара байланысын, сөйлеу 

тілі, эмоцияның дамуымен байланысты ауытқушылықтарды түзеу кеңістік және 

уақыт түсініктерін қалыптастыру. 

 

 

8-параграф. 1- жартыжылдық 

 

49. Сенсорикаға иіс және дәм түйсігін дамыту, тактильды қабылдауын, 

қалдық көру арқылы қабылдауын, есту арқылы қабылдауын, вестибулярлы 

аппаратын дамыту кіреді.  

50. Дәм түйсігін дамыту: 

1) тағамның әр түрлі дәміне, құрамына, қою-сұйықтығына, фактурасына 

қарай көлемін біртіндеп көбейту: тәтті, қышқыл, тұзды, ащы, сұйық, пюре 

тәрізді, қатты, тегіс, бұдырлы, жабысқақ; 

2) тамақтану барысында дәм сезінуінің дамуын ынталандыру (әр 

тағамның өз дәмін сақтау үшін араластырмау); 
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3) ұсынылған ішінен тәтті дәмді ажыратуға үйрету (тәтті-қышқыл). 

51. Балалардың дәмдік қорын құруға қажетті материалдар үш негізгі 

топшаға бөлінеді: 

1) негізгі дәмдік сезімдер тобы (тұзды, тәтті, қышқыл, ащы); 

2) қосымша дәмдік сезімдер тобы (ащы, жеміс дәмдері, құрғақ жемістер, 

дәрілік өсімдіктер);  

3) әр түрлі консистенциядағы азық-түліктер тобы (кремдер, сұйықтықтар, 

пюре, жабысқақ азықтар, қатты және сұйық азықтар).  

52. Иіс түйсігін дамыту: 

1) мұрынның шырышты қабатын қоздырмайтын хош иісті заттарды 

баланың кезектеп (жалбыз тамшылары, қылқан, дәмдеуіштер, өзіндік иістері 

бар заттар), хош иісті ауыстырып,иіс өткірлігін төмендетеотырып (өткір хош 

иістерді қолданбау) иіскей білуін қалыптастыру; 

2) иіске деген қатынасын ыммен, эмоция және мимиканы дыбыстай 

отырып танытуға үйрету; 

3) тұрмыстық және тағам иістерін ажыратуға үйрету. 

53. Ванна мен душ қабылдауда пайдаланылатын материалдарға хош иісті 

тұздар, ваннаға арналған әр түрлі көбіктер, дәрі шөптер, денеге арналған 

гельдер, шашқа арналған шампунь және бальзамдар жатқызылады.  

54. Тактильді қабылдауды дамыту: 

1) нақты тактильді қоздырғыштарға зейінін тұрақтандыруға ынталандыру 

(қыдықтау, шапалақтау); контрасты тактильді қоздырғыштар (ыстық - суық, 

жұмсақ - қатты, тікенек - тегіс); 

2) дене бөліктерін тактильді қабылдауын ынталандыру: бет (маңдайды, 

қасты, ауызды, құлақты, жақты сипау), екі қолымен ортадан периферияға 

қарайкезекпен қол, іш, аяқ, арқаны сипау арқылы жеңіл қысу; 

3) қол білезіктерін, саусақ ұштарын сезінуін дамытуға ынталандыру 

(шымшып алынатын объектінің әр бөліктерін сезіну үшін заттарды әр саусақпен 

ұстап көру; крандағы және шарадағы судың температурасын тану); 

4) сипау, қыдықтауға эмоциялық жауап қайтаруға ынталандыру; 

5) ересек адам баланың қол білегіне, ішіне, иығына тигізетін және қоятын 

формасы, салмағы, пішіні бойынша заттарды алуға үйрету; 

6) жұмсақ, қатты, ағашты, пластмассалы, бөртпелі, қырлары 

дөңгелектелген - әртүрлі тегістіктен заттарды алақанмен ұстауға ынталандыру; 

7) тактильды қабылдау үшін әртүрлі фен, вентилятор, массажерлер, 

вибраторларды қолдану. 

55. Үйретілетін тактильді біліктер: 

1) қораптағы бұршақ, макаронды саусақтармен теріп алу, төгу; 

2) екі қолын түзу ұстау арқылы қораптың оң жағына, сол жағына 

бұршақты қазу (бала мүмкіндігінше ересек адамның қимыл бағытына бақылау 

жасау); 

3) саусақтарына бояу жағу және сурет салу; 
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4) сумен ойнау және жаттығу жасау: суға қолын салу, шариктерді жару, 

«кір жуу»; 

5) құммен ойнау және жаттығу жасау: шашу, араластыру. 

56. Қалдық көру арқылы қабылдауын дамыту (көру қабілеті бұзылған 

жағдайда): 

1) жарқын жарық көздеріне, жақсы құрастырылған және контрасты 

картинкаларға, ашық заттарға бақылау жасау мен көз тоқтатуына ынталандыру. 

Айқын жарығы бар қол-фонаригі мен фонариктің, жалтыраған заттар, өшіп-

жанатын ойыншықтар, контрастылы суреттері (ақ-қара суреттер ең контрастты 

болып келеді) бар заттар көмегімен баланың көңілін аудару; 

2) жарық көзіне (қажетті жағдайда дыбыс арқылы затқа бала көңілін 

аударту: заттарды ұру, сылдырмақ, дабыл) басын және көзін қысқа мерзімге 

бұрып, қызығушылық танытуға ынталандыру; 

3) көзін алмайбаяу қозғалып бара жатқан затқа бақылау жасау (көзден 

арақашықтығы 0,5-1 метр). Бастапқыда көзін алмай қарап, кейіннен басын бұру 

арқылы бақылау жасау. Көз арқылы бақылауын төменнен жоғары, оңнан солға 

және шеңбер бойынша алмастыру; 

4) әртүрлі қалыпта баланың көру реакциясын дамыту: арқасымен, ішімен, 

түзу жату барысында; 

5) баланы ересек адамның келбетіне, кейіннен баланың көру аумағындағы 

затқа көз тоқтатуын ынталандыру; 

6) сөйлеп тұрған немесе ыммен қарым-қатынас жасап тұрған ересек 

адамның аузына,көзіне, қолына көру арқылы байланысын ұстап тұруға, 

бақылау орнатуға және бақылау жасауға ынталандыру. Таныс (таныс емес) 

заттарға, ересек адамдарға эмоциялық реакция таныту үшін жағдай құру; 

7) қолына ойыншық алуға және 1-2 минут қарауға ниет білдіру. Заттарға 

көңілін аударту: ойыншық шығаратын дыбыстарға қызығушылық таныту, 

еліктеу, өз пікірін білдіру; 

8)таныс заттарды негізгі белгілері бойынша түрлі ойыншықтардың 

арасынан ажыратуға үйрету; 

9) заттардың ішінен дөңгелек заттарды ажыратып алуға үйрету; 

10) заттардың пішінін ажыратуға үйрету (дөңгелек доп-төртбұрышты 

шаршы); 

11) екі көлемде бағдарлана алуға үйрету (үлкен-кіші); 

12) түс белгілері бойынша қоршаған ортадағы заттарды табуға үйрету; 

13) екі түстегі (қызыл және көк түс) объектілерді салыстыру негізінде 

нақты түстегі (алдымен қызыл) заттарды анықтауға үйрету; 

14) түс бойынша (екі түсте бағдарлану: ақ-қара) заттарды сәйкестендіруге 

үйрету; 

15) баланың бойынан төмен және жоғары заттарды зерттеуге үйрету; 

16) түзу кеңістікте орналасу (жоғары, төмен) туралы түсініктерін 

қалыптастыру; 
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17) кеңістікте заттардың орналасуы (жақын-алыста, анды-мында) туралы 

түсініктерін қалыптастыру; 

18) өзіне зейін аударуға үйрету: айнадан өзінің бейнесін тану; 

19) шынайы өмірде объектілерді тұтастай қабылдауын ұйымдастырып, 

оларды дифференциациялауға үйрету (тамақ, киім, ойыншық). 

57. Есту арқылы қабылдауының дамуы: 

1) басын бұру, кейінен арқа, ішпен жату қалпында; отыру, тұру (дыбыс 

шыққан жаққа басын бұру үшін тактильді нығайтуды қолдануға болады) 

қалпында дыбыс шыққан жаққа басын бұруға ынталандыру; 

2) күнделікті бір орында  тұрған затты  атау арқылы басын немесе басын 

бұруға үйрету; 

3) тактильді сүйенішсіз дыбыс дереккөзін анықтауға үйрету; 

4) дыбыс дереккөзін бағыттап көрсететін (бастапқыда бала бірінші  өз 

алдында тұрған, кейінен  оң-сол жақтағы, басының үстінен бағыттауды) дұрыс 

ымды қолдануға үйрету; 

5) сөздік емес дыбыстарды ажырату біліктілігін қалыптастыру: барабан, 

бубен, үрме; 

6) өмірәрекет барысында сөйлеу стимулдарға жауап беруге үйрету: ересек 

адамға жақында, жүруді бастау; 

7) «сөйлейтін» ойыншықтарға (қуыршақ, сиыр, ит) қызығушылық таныту 

қалыптастыру; 

8) ойыншықтар мен заттардың дыбыстарын ажырату мақсатында 

лақтыру, ұру, зат пен ойыншықты басуға ниет білдіруіне ынталандыру; 

9) ересек адамның даусын, музыкалы ойыншықтың, құралдардың 

дыбыстарын тыңдауға үйрету; 

10) музыка сипатына қарай эмоциялық жауап қайтаруға үйрету; 

11) әртүрлі амалдармен музыкалық ойыншықтармен әрекет жасауға 

(ересек адаммен бірге, оған еліктеп, өз жасап көру арқылы)үйрену; 

12) қатты және жай дыбыстарды алу үшін жұдырықпен ұру күшімен 

өлшеуге үйрету; 

13) өз атына реакция білдіру, ересек адамды табуға, басын бұруға үйрету. 

58. Вестибулярлы аппаратының дамуы: 

1) ересек адамның көмегімен ұйымдастырылған пассивті қимылды 

ынталандырубаланы қолға алу немесе арнайы сөмкеге («кенгуру») салу, егер 

бала сіздің жүруіңізге қарсылық білдірмесе, сабақ болып жатқан бөлмеде жүру; 

2) «эмбрион» қалыпта тербету: ересек адам баланың кеудесіне бүгілген 

қолын және ішіне қарай тартылған аяғын  бір қолымен (егер балада гиперкинез 

болмаса) ұстайды, ал екінші қолымен желкені ұстау арқылы басын тік ұстау. 

Мұндай қалыпта баланы әртүрлі бағытта тербету: алдыға-артқа, оң-солға, 

шеңбер бойымен; 

3) ішпен жатқызу қалпында басын көтеруге және ересек адамға немесе 

алдында жатқан ойыншыққа басын көтеруге ынталандыру; басын бірінші бір 

жаққа, кейінен басқа жаққа; басын бір жаққа, кейінен екінші жаққа еңкейту; 



18 

4) қолын денесінің ортаңғы жағына қоя білу және ойнау; аяғымен ойнау; 

5) баланың жату қалпында (дыбыс шығарушы ойыншықтарды іліп қою: 

ішінде сылдырмағы бар допты баланың аяғына салып қою, қандай бір әрекет 

жасау арқылы баланың ілініп тұрған ойыншықты қозғату үшін төмен қарай ілу 

немесе ойыншықты қолына салып қою) аяқ пен қолдың белсенді қимыл 

жасауын  ынталандыру; 

6) затқа қарай бағытталу бойынша (баланың кеуде жағына тігінен, 

қиғашынан орналастырылған ілгішті баланың денесінің орта бөлігіне 

орналастыру, ал қозғалғыш ойыншықтар формасы, мөлшері бойынша әртүрлі 

болуы) іздеу әрекетін жасауға ынталандыру; 

7) тербегіш атта тербелуге (алға-артқа), фитболда (жоғары-төмен, оң-сол) 

тебелуге қызығушылығын ояту, теребелудің жалғасуына қызуғышылығы мен 

ниет білдіруге қолдау көрсету; 

8) басын баяу оң-солға, алдыға-артқа бұруға, сағат тілімен және сағат 

тіліне қарсы айналдыруға (бастапқыда жаттығу ересек адамның көмегімен, 

кейіннен өзбетінше орындайды)ниеттерін білдіру; 

9) баланы ересек адамның аяғында, әткеншекте, айналғыш орындықта, 

баяу қозғалатын крелада тербету арқылы вестибулярлы аппаратын дамытуға 

ынталандыру; 

10) бастапқыда көзін ашып тұрып, тепе-теңдікті дамытуға ынталандыру; 

11) би элементтерін қолдану арқылы музыканың көмегімен айналу 

қимылдарын оырндауға үйрету; 

12) ұсынылған сүйеніштің көмегімен отыру қалпында тепе-теңдікті 

сақтауға үйрету; 

13) отыру қалпынан  өздігімен еденнен тұрып, жиһазды (алуантүрлі 

пішіндегі) айналып өтуге, қол және тіземен еңбектеуге үйрету; 

14) сүйеніш ретінде жиһаздар заттарын қолдануға үйрету; 

15) әртүрлі биіктіктегі сүйеніштермен қозғалуға үйрету;  

16) сатыға немесе  төмен баспалдақтарға еңбектеп түсуге және көтерілуге 

үйрету; 

17) биік емес заттарға шығып, түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге, үйрету; 

18) креслоға пенопласттан жасалған блокты орналастырады, оған баланы 

жүзін өзіне қаратып отырғызады, өзінің қолдарымен баланың тізе буындарын, 

оларды есепке ала отырып құшақтайды; балаға жағымды ырғақпен оның 

тізелерін оңға, солға ауыстырады; 

19) көру мен кеңістіктің үйлесімділігін дамытуға ынталандыру (допты 

лақтыру және сырғыту, басқа затты); 

20) ересек адамның көмегімен затты бір қолынан екінші қолына 

алмастыруға үйрету.  

59. Сенсорлық даму бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) тағамның әр түрлі дәміне, құрамына, қою-сұйықтығына, фактурасы 

бойынша ажыратуға ынталанады;  
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2) иіске сәйкес дыбысталумен бірге иіске деген қатынасын ыммен, 

эмоция және мимиканы танытады; 

3) нақты тактильды қоздырғыштарға зейінің тұрақтандыруға 

ынталандыру (қыдықтау); контрасты  тактильді қоздырғыштар (ыстық - суық, 

жұмсақ - қатты, тікенек - тегіс); 

4) шымшып алынатын объектінің әр бөліктерін сезіну үшін заттарды әр 

саусақпен ұстап көру; крандағы және шарадағы судың температурасын тану; 

5) ересек адам баланың ішін, иығын, қол білегіне тигізетін және қоятын  

формасы, салмағы, пішіні бойынша заттарды алуға үйрету; 

6) жұмсақ, қатты, ағашты, пластмассалы, бұрмаланған әртүрлі тегістіктен 

заттарды алақанмен алуға ынталандыру; 

7) жарқын жарық көздеріне, жақсы құрастырылған және контрасты 

картинкаларға, ашық заттарға бақылау жасау мен көз тоқтатуына тырысады; 

8) әртүрлі қалыпта  баланың көру реакциясын танытуға ынталанады: 

арқасымен, ішімен, түзу жату барысында; 

9) сөйлеп тұрған немесе ыммен қарым-қатынас жасап тұрған ересек 

адамның аузына, көзіне, қолына көру арқылы байланысын ұстап тұруға, 

бақылау орнатуға және бақылау жасауға талпынады; 

10) таныс заттарды негізгі белгілері бойынша басқа ойыншықтардан 

ажыратуға үйрету; 

11) заттардың формасын ажыратуға талпынады (дөңгелек доп – 

төртұрышты шаршы); 

12) екі көлемде бағдарлана алуға талпынады (үлкен-кіші); 

13) түс белгілері бойынша қоршаған ортадағы заттарды табады; 

14) баланың бойынан төмен және жоғары заттарды зерттейді; 

15) кеңістікте заттардың орналасуы (жақын-алыста, анды-мында) туралы 

түсініктері қалыптасқан; 

16) шынайы өмірде объектілерді тұтастай қабылдайды, оларды 

дифференциациялайды (тамақ, киім, ойыншық); 

17) арқа, ішпен жату; отыру, тұру қалпында  дыбыс шыққан жаққа көзін, 

кейінен басын бұруға талпынады; 

18) ойыншықтар мен заттардың дыбыстарын ажырату мақсатында 

лақтыру, ұру, зат пен ойыншықты басуға ниеттерін білдіреді; 

19) ересек адамның даусын, музыкалы ойыншықтың, құралдардың 

дыбыстарын тыңдауға үйрету; 

20) әртүрлі амалдармен музыкалық ойыншықтармен әрекет жасайды 

(ересек адаммен бірге, оған еліктеп, өз жасап көру арқылы); 

21) қимылдайтын ойыншықпен жату қалпында аяқ және қолдың белсенді 

қимылдарын жасауға талпынады; 

22) ішпен жатқызу қалпында басын көтеруге және ересек адамға немесе 

алдында жатқан ойыншыққа басын көтеруге ынталандыру; басын бірінші бір 

жаққа, кейінен басқа жаққа; басын бір жаққа, кейінен екінші жаққа еңкейту; 

23) қолын денесінің ортаңғы жағына қоя білу және ойнау; аяғымен ойнау; 
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24) затқа қарай бағытталу бойынша (баланың кеуде жағына тігінен, 

қиғашынан орналастырылған ілгішті баланың денесінің орта бөлігіне 

орналастыру, ал қозғалғыш ойыншықтар формасы, мөлшері бойынша әртүрлі 

болуы) іздеу әрекетін жасауға талпынады; 

25) бастапқыда көзін ашып тұрып, тепе-теңдікті дамытуға талпынады; 

26)би элементтерін қолдану арқылы музыканың көмегімен айналу 

қимылдарын орындауға талпынады; 

27) ұсынылған сүйеніштің көмегімен (мысалы, доп) отыру қалпында 

тепе-теңдікті сақтауға талпынады; 

28) отыру қалпынан өздігімен еденнен тұрып, жиһазды (алуантүрлі 

пішіндегі) айналып өтуге, қол және тіземен еңбектеуге талпынады; 

29) әртүрлі биіктіктегі сүйеніштермен қозғалады;  

30) сатыға немесе  төмен баспалдақтарға еңбектеп түседі және көтеріледі; 

31) қозғалып бара жатқан затқа көз тоқтатып бақылау жасауға 

талпынады; 

32) ересек адамның көмегімен затты бір қолынан екінші қолына 

алмастырады. 

60. Кеңістікте бағдарлай білу: 

1) «Хандз әдісін» пайдаланумен бала өзінің дене бөліктерінде бағдарлану, 

денесін көру-сезіну арқылы зерттеуге үйрету; 

2) өзінің дене бөліктерін табуға үйрету; 

3) баланың өзінің дене бөліктерін үлкендердің денесімен салыстыру 

амалдарын үйрету; 

4) дененің тұрған қалпындағы және үш бағыттағы қозғалыстағы: 

көлденең жазықтықтағы дене қозғалысы (оңға-солға); тік жазықтықтағы 

қозғалыс (жоғары-төмен); кіру-қайту қозғалыстар (алға-артқа). 

5) баланы қоршаған заттар орналасуының қатаң өзгерістері барысында 

бағдарын біртіндеп кеңейте отырып, жақын айналаға бағдарлауды үйрету; 

6) арнайы сүйеніштердің көмегімен таныс бөлме ішінде еркін қозғалу мен 

бағдарлана алуға үйрету; 

7) балаларды жүрудің, жүру барысында қол, аяғы қимылдарының дұрыс 

амалдарына үйрету; 

8) ойыншықтарының орналасқан жерін олардың дыбысталу 

сипаттамасына қарай (музыка, дауыс, вокалдық) табуға үйрету;  

9) әр түрлі жазықтықтарда (кілемдерде, линолеум, ламинат, плитка) 

аяқпен, шұлықпен, жалаңаяқ жүріп үйрету. 

61. Кеңістікте бағдарлай білу бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) практикалық тұрғыда «өз» дене бөліктері мен келбетінде бағдарлана 

алады; 

2) қоршаған заттар орналасуының қатаң өзгерістері барысында бағдарын 

біртіндеп кеңейте отырып, жақын айналаға бағдарлана алады; 

3) арнайы сүйеніштердің көмегімен таныс бөлме ішінде еркін қозғалу мен 

бағдарлана алады. 
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62. Қоршаған ортамен танысу: 

1) қоршаған ортаның әр түрлі заттарын зерттеуге беру. Олардың ішкі 

белгілерімен, формасымен, материалымен танысу; 

2) үлкендермен бірлесіп заттық-тәжірибелік іс-әрекеттерде сол затты 

қолдану тәсілдерін меңгеру; 

3) белглі бір заттардың әр түрлерімен танысу; 

4) шынайы қоршаған орта туралы түсініктерін жинақтау және тереңдету. 

63. Қоршаған ортамен танысудан күтілетін нәтижелер:  

1) қоршаған ортаның әр түрлі заттардың ішкі белгілерімен, формасымен, 

материалын зерттеуге талпынады; 

2) үлкендермен бірлесіп заттық-тәжірибелік іс-әрекеттерде сол затты 

қолдану тәсілдерін меңгеруге талпынады. 

64. Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру: 

1) баламен бірлесіп қасықпен, кесемен, табақпен сусымалы 

материалдарды салу; 

2) бірлескен іс-әрекетте кесенің, ожаудың көмегімен суды әр түрлі 

ыдыстарға құю;  

3) «Хандз әдісін» пайдалану арқылы үстелдің үстінде заттардың қасында 

тұрған заттарды қасықпен ұрғылау. 

65. Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру бойынша 

күтілетін нәтиже:  

1) әртүрлі көлемдегі заттармен  сусымалы және сұйық материалдарды 

төгуге және салуға болатынын түсінеді және ажыратады.   

 

 

9-параграф. 2-жартыжылдық 

 

66. Сенсорлық даму ішіне иіс және дәм түйсігі, тактильды қабылдауының 

дамуы, қалдық көру арқылы қабылдауын, есту арқылы қабылдауын, 

вестибулярлы аппаратының дамуы кіреді.  

67. Иіс және дәм түйсігінің дамуы: 

1) тірі және өлі объектілері мен заттардың шынайы жеке иістерімен 

таныстыру; 

2) айқын белгілері бар азық-түліктің дәмі мен иістері бойынша ажыратуға 

үйрету; 

3) дәмдік рецепторлардың көмегімен заттардың дәмін зерттеуге үйрету; 

4) сұйықтық температурасын ажыратуға үйрету; 

5) тұрмыстық және азық-түліктің иістерін дифференциациялауға үйретуді 

жалғастыру; 

6) азық-түліктен сезетін әртүрлі сезімдерін, дәмдік рецепторларын 

дамыту: жұмсақ және қатты, ыстық және суық, қышқыл немесе тәтті. 

68. Тактильды қабылдауының дамуы: 
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1) дене бөліктерін тактильды қабылдауына талпынуын жалғастыру: сипау 

арқылы арқасын, бетін, қолын, ішін, аяғын  ақырын қысу, басу; 

2) алуантүрлі жазық беттерін қолдану арқылы жеңіл массаж қимылының 

көмегімен баланың сезімін дамыту; 

3) қолынан алшақ орналасқан заттарды қолмен қағып алуға талпындыру; 

4) форма мен көлемі бойынша әртүрлі заттарды қағып алу біліктілігін 

бекіту; 

5) қол білезіктерін, саусақ ұштарының сезімдерін дамытуды жалғастыру; 

6) қысып алынатын объектілердің жеке элементтерін біруақытта сезіну 

үшін затты әр саусақпен қысуға үйрету; 

7) тегіс беттері әртүрі заттарды алақанымен, саусағымен  алу амалы 

арқылы зерттеу біліктілігін қалыптастыру; 

8) тактильды байланысқа эмоциялық реакцияны білдіруді жетілдіру; 

9) тегіс беттерінің құрылымымен ажыратылатын табиғи материалдар мен 

заттарды қолдану арқылы тактильды қабылдауын дамытуды жалғастыру; 

10) сұйықтықтың және басқа заттардың температурасын ажырату 

қабілеттілігін дамыту. 

69. Қалдық көру арқылы қабылдауын дамыту (көру қабілеті бұзылған 

кезде):  

1) бала көз алдындағы заттарға, ересек адамның бетіне көз тоқтатуына 

ынталандыру; 

2) қозғалып бара жатқан заттарға басын бұру арқылы көзбен бақылау 

жасауына (ішпен және тігінен жату қалпында) ынталандыру;  

3) сөйлеп тұрған немесе ыммен қарым-қатынас жасап тұрған ересек 

адамға көз тоқтату және қарап тұруға ат салысу; 

4) баланың төменгі, жоғарғы, бүйір жағында тұрған  ойыншықты алуға, 

қарауға, қысуға және әртүрлі әрекет жасауға үйрету; 

5) ойыншықты картинкадағы бейнесімен салыстыруға үйрету; 

6) көз алдында тұрған затты тығып қою арқылы жоғалған затты іздеуге 

қызығушылығын ояту; 

7) таныс затты әртүрлі жерден табуға үйрету және сұраққа жауап беру: 

«Қайда?» - оның күнделікті тұратын орнына байланысты емес; 

8) ересек адамның өтініші немесе үлгісі бойынша ойыншықпен 

күнделікті істейтін іс-әрекетін орындауға үйрету: алу, салу, жабу, ашу; 

9) баланың барлық саусағымен, үлкен және сұқ саусағымен ала алатын 

әртүрлі көлемдегі заттармен әрекет жасауға үйрету; 

10) басқа заттардың ортасынан дөңгелек (шар), төртбұрыш (шаршыны) 

ерекшелеуге үйрету; 

11) заттардың формасын ажыратуға (дөңгелек-төртбұрыш) үйрету;  

12) сөздік нұсқау, түс үлгісі бойынша қоршаған ортадан заттарды табуға 

үйрету: «Түсі бойынша дәл осындайды берші»немесе «Барлық қызыл түсті 

затты әкеп берші»; 
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13) екі түсті (қызыл және көк) объектіні қою негізінде нақты түстегі 

(қызыл және көк)  заттарды ерекшелеуге үйрету; 

14) түс бойынша сәйкес заттарды сәйкестендіруге үйрету (төрт түсте 

бағдарлана алу: ақ-қара, қызыл-көк); 

15) түсі, көлемі, формасы (бір белгісі)бойынша бірдей заттарды 

топтастыру біліктілігін қалыптастыру; 

16) 2-3 сақинадан тұратын пирамиданы жинауға үйрету; 

17) еліктеу және үлгі бойынша екі бөліктен тұратын үзік картинканы 

қосуға үйрету; 

18) баладан жоғары және төмен тұрған заттарды зерттеуді үйретуге 

жалғастыру; 

19) түзу кеңістікте орналасу (жоғары, төмен) туралы түсініктерін 

қалыптастыру; 

20) кеңістікте заттардың орналасуы (жақын-алыста, анда-мында) туралы 

түсініктерін қалыптастыруды жалғастыру; 

21) өз дене бөліктерін ерекшелеуге және мүмкіндігінше (симметриялы 

органдарға ерекше көңіл бөлінеді: қол, аяқ, көз, құлақ) атауға үйрету. 

70. Есту арқылы қабылдауының дамуы: 

1) шыққан дыбыс жаққа көзін және басын бұруға ынталандыруды 

жалғастыру; 

2) кеңістікте дыбыстарды локализациялау біліктілігін қалыптастыру, өз 

атына қарау реакциясын бекіту (бұрылып, ересек адамды іздейді); 

3) әртүрлі дыбыстық қоздырғыштардың (сылдырмақ, дыбыс кұші мен 

жоғарлығы бойынша құстың дауысы) көмегімен дыбыстар мен дауыстарға 

акустиканы құруды дамытуға ықпал ету; 

4) баланың адекваты эмоциясын (күлу, қобалжу) таныта отырып, 

музыканы қаттыдан жай дауысқа дауыс күшін өзгерту  арқылы есту 

дифференциациясын қалыптастыру; 

5) көру немесе көру-қимыл сүйеніштерін (бала қандай да бір ерекше 

дыбыс шықаратын затты көру) қолдану арқылы сөздік емес дыбыстарды 

ажыратуға үйрету; 

6) әртүрлі амалдар арқылы заттардан өзбетінше дыбыс шығартуға үйрету; 

7) шумен қарапайым музыкалық дыбыстарды ажыратуға үйрету; 

8) қатал және нәзік (мейірімді) интонацияны ажырату, әуен дыбыстарын 

тыңдауға үйрету; 

9) музыканың бітуімен ойынды тоқтатуға үйрету; 

10) әртүрлі әрекет амалдарымен музыкалық ойыншықтарды қолдануға 

үйретуді жалғастыру; 

11) қатты және жай дыбыстарды алу үшін жұдырықпен ұру күшімен 

өлшеуге үйретуді жалғастыру; 

12) дыбыс шығарушы ойыншыққа қолын созу ниетін ояту. 

71. Вестибулярлы аппаратының дамуы: 
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1) баланы ересек адамның аяғында, әткеншекте, айналғыш орындықта 

тербету арқылы вестибулярлы аппаратын дамыту; 

2) басын баяу оң-солға, алдыға-артқа бұруға, сағат тілімен және сағат 

тіліне қарсы айналдыруға (бастапқыда жаттығу ересек адамның көмегімен, 

кейіннен өзбетінше орындайды) үйрету; 

3) екі аяқпен бірге секіруге, баспалда бойынша өтуге сырғанақтан 

сырғанауға үйрету;  

4) отыру қалпында тепе-теңдікті дамытуға мүмкіндік беру; 

5) шынтаққа сүйеніп,  ішпен жату қалпында сурет салуға үйрету; 

6) биік емес заттарға шығып, түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге, үйрету; 

7) әрбір сатыны басу арқылы баспалдақтан түсу, тосқауылдардан айналып 

өтуге үйрету; 

8) екі аяқпен бірдей тұру, кейінен сүйеніштің көмегімен  бір аяқпен 

кезекпен (оңмен, солмен) тұру қалпында қимыл үйлесімділігін дамыту; 

9) аяғының ұшымен  жүру біліктілігіне үйрету (ересек адамның 

көмегімен); 

10) өздігімен затты бір қолынан екінші қолға алмастыруға үйрету.  

72. Сенсорика бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) тірі және өлі табиғаттың (мысалы, пияз, шұжық, дәрі, гүлдің иістері) 

объектілері мен заттардың шынайы жеке иістерімен таныстыру; 

2) айқын белгілері бар азық-түліктің дәмі мен иістері бойынша ажырата 

алады; 

3) дәмдік рецепторлардың көмегімен заттардың дәмін зерттеуге 

талпынады; 

4) сұйықтық температурасын (жылы чай, суық су) ажыратуға талыпнады; 

5) қолынан алшақ орналасқан заттарды қолмен қағып алуға талпынады; 

6) тегіс беттері әртүрі заттарды алақанымен, саусағымен  алу амалы 

арқылы зерттейді; 

7) сұйықтықтың және басқа заттардың температурасына жауап 

қайтарады; 

8) бала көз алдындағы заттарға, ересек адамның бетіне көз тоқтатады; 

9) қозғалып бара жатқан заттарға басын бұру арқылы көзбен бақылау 

жасайды (ішпен және тігінен жату қалпында);  

10) сөйлеп тұрған немесе ыммен қарым-қатынас жасап тұрған ересек 

адамға көз тоқтату және қарап тұруға ат салысуға талпынады; 

11) баланың төменгі, жоғарғы, бүйір жағында тұрған  ойыншықты алуға, 

қарауға, қысуға және әртүрлі әрекет жасауға талпынады; 

12) ойыншықты картинкадағы бейнесімен сәйкестендіруге талпынады; 

13) таныс затты әртүрлі жерден табуға талпынады: «Қайда?» - оның 

күнделікті тұратын орнына байланысты емес; 

14) ересек адамның өтініші немесе үлгісі бойынша ойыншықпен 

күнделікті істейтін іс-әрекетін орындайды: алу, салу, жабу, ашу; 
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15) баланың барлық саусағымен, үлкен және сұқ саусағымен ала алатын 

әртүрлі көлемдегі заттармен әрекет жасауға талпынады; 

16) заттардың формасын ажыратады (дөңгелек-төртбұрыш);  

17) сөздік нұсқау, түс үлгісі бойынша қоршаған ортадан заттарды табады: 

«Түсі бойынша дәл осындайды берші» немесе «Барлық қызыл түсті затты әкеп 

берші»; 

18) түс бойынша сәйкес заттарды сәйкестендіреді  (төрт түсте бағдарлана 

алу: ақ-қара, қызыл-көк); 

19) түсі, көлемі, формасы (бір белгісі) бойынша бірдей заттарды 

топтастырады; 

20) 2-3 сақинадан тұратын пирамиданы жинайды; 

21) еліктеу және үлгі бойынша екі бөліктен тұратын үзік картинканы 

қосу; 

22) өз дене бөліктерін ерекшелеу және мүмкіндігінше (симметриялы 

органдарға ерекше көңіл бөлінеді: қол, аяқ, көз, құлақ) атайды; 

23) кеңістікте дыбыстарды локализациялауға, өз атына қарауға 

талпынады  (бұрылып, ересек адамды іздейді);  

24) әртүрлі дыбыстық қоздырғыштардың (сылдырмақ, дыбыс кұші мен 

жоғарлығы бойынша құстың дауысы) көмегімен дыбыстар мен дауыстарға 

жауап қайтарады;  

25) көру немесе көру-қимыл сүйеніштерін қолдану арқылы сөздік емес 

дыбыстарды ажыратады; 

26) қатал және нәзік (мейірімді) интонацияны ажыратады, әуен 

дыбыстарын тыңдайды; 

27) музыканың бітуімен ойынды тоқтатуға талпынады; 

28) әртүрлі әрекет амалдарымен музыкалық ойыншықтарды қолдануды 

жалғастырады; 

29) қатты және жай дыбыстарды алу үшін жұдырықпен ұру күшімен 

өлшейді; 

30) өздігімен дыбыс шығарушы ойыншыққа қолын созуға талпынады; 

31) басын баяу оң-солға, алдыға-артқа бұруға, сағат тілімен және сағат 

тіліне қарсы айналдыруға (бастапқыда жаттығу ересек адамның көмегімен, 

кейіннен өзбетінше орындайды) орындайды; 

32) ересек адамның қолдауымен екі аяқпен бірге секіруге, баспалдақ 

бойынша өтуге сырғанақтан сырғанайды;  

33) биік емес заттарға шығып, түсуге, отырып-тұруға, еңкеюге 

талпынады; 

34) әрбір сатыны басу арқылы баспалдақтан түсуге, тосқауылдардан 

айналып өтуге талпынады; 

35) екі аяқпен бірдей тұру, кейінен сүйеніштің көмегімен  бір аяқпен 

кезекпен (оңмен, солмен) тұру қалпында қимыл үйлесімділігін сақтауға 

талпынады; 

36) өздігімен затты бір қолынан екінші қолына салады.  
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73. Кеңістікте бағдарлай білу: 

1) балалардың жүру барысында қол, аяқ қимылдарының дұрыс жүру 

амалдарына үйретуді жалғастыру; 

2) ойыншықтарының орналасқан жерін олардың дыбысталу 

сипаттамасына қарай (музыка, дауыс, вокалдық) табуға үйретуді жалғастыру; 

3) әр түрлі жазықтықтарда (кілемдерде, линолеум, ламинат, плитка) 

аяқпен, шұлықпен, жалаңаяқ жүріп үйретуді жалғастыру. 

74. Кеңістікте бағдарлау бойынша күтілетін нәтиже: 

1) патологиялық қалыпты болдырмай дұрыс жүруге талпындыру; 

2) ойыншықтардың дыбысталу сипатына қарай орналасқан орнын біледі;  

3) әр түрлі жазықтықтарда аяқпен, шұлықпен, жалаңаяқ жүреді. 

75. Жаратылыстану: 

1) басқа заттардың ортасынан дөңгелек (шар), төртбұрыш (шаршыны) 

ерекшелеуге үйрету; 

2) заттардың формасын ажыратуға (дөңгелек-төртбұрыш) үйрету;  

3) көлемдерде бағдарлана алуға үйрету (үлкен-кіші); 

4) сөздік нұсқау, түс үлгісі бойынша қоршаған ортадан заттарды табуға 

үйрету: «Түсі бойынша дәл осындайды берші» немесе «Барлық қызыл түсті 

затты әкеп берші»; 

5) екі түсті (қызыл және көк) объектіні қою негізінде нақты түстегі 

(қызыл және көк)  заттарды ерекшелеуге үйрету; 

6) түс бойынша сәйкес заттарды сәйкестендіруге үйрету (төрт түсте 

бағдарлана алу: ақ-қара, қызыл-көк); 

7) түсі, көлемі, формасы (бір белгісі) бойынша бірдей заттарды 

топтастыру біліктілігін қалыптастыру. 

76. Жаратылыстану бойынша күтілетін нәтижелер:  

1) басқа заттардың ортасынан дөңгелек (шар), төртбұрыш (шаршыны) 

ерекшелейді; 

2) заттардың формасын ажыратады (дөңгелек-төртбұрыш); 

3) көлемдерде бағдарлана алады (үлкен-кіші); 

4) сөздік нұсқау, түс үлгісі бойынша қоршаған ортадан заттарды табады: 

«Түсі бойынша дәл осындайды берші» немесе «Барлық қызыл түсті затты әкеп 

берші»; 

5) түсі, көлемі, формасы (бір белгісі) бойынша бірдей заттарды 

топтастырады. 

77. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру: 

1) қарама-қарсы және бірдей өлшемдегі таныс заттарды зерттеу және 

салыстыру - ұзындығы бойынша (ұзын-қысқа), ені (кең-тар), биіктігі (биік-

аласа), көлемі (үлкен-кіші).  

78. Үйретілетін біліктер: 

1) заттармен танысу барысында формасы, материалы, фактурасы 

бойынша бірдей болуы; 
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2) арасындағы айырмашылықтары тек қана көлемі, тек қана биіктігі 

немесе тек қана ұзындығы бойынша болуы; 

3) сипап көруге арналған мынадай заттарды ұсыну: шар, дөңгелек, 

квадрат, үшбұрыш, тікбұрыш.  

79. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру бойынша 

күтілетін нәтижелер:  

1) көлемді геометриялық фигураларды зерттей алады.  

 

 

10-параграф. «Шығармашылық» білім беру саласы 

 

80. «Шығармашылық» білім беру саласының базалықкелесі 

ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылады: сурет салу, мүсіндеу, 

музыка. 

81. Мақсаты: заттарды кезеңдермен зерттеу жолымен шығармашылық іс-

әрекет процесінде шынайы өмір образдарын қалыптастыру; заттық түсініктерін 

анықтау, нақтылау және жинақтау.  

82. Міндеттер: 

1) бейнелеуші құралдар мен материалдарды ерекшелей білуін 

қалыптастыру;  

2) бейнелеуші құралдар және материалдармен түрлі әрекет жасауын 

қалыптастыру;  

3) бейнелеуші материалдармен түрлі іс-әрекеттер жасау үшін орта құру, 

бейнелеуші әрекетке қызығушылығын қалыптастыру; 

4) бейнелеу әрекетіне және оның өнімдеріне оңды эмоционалды 

қатынасын қалыптастыру. 

 

 

11-параграф. 1-жартыжылдық 

 

83. Сурет салу: 

1) сұйық материалдармен, жуан, дөңгелек, тегіс және жалпақ 

қылқаламмен, штамп және басқа құралдармен әрекет жасау біліктілігін 

қалыптастыру;  

2) бояумен іс-әрекет жасау біліктілігін қалыптастыру:бояуды қолына 

жағу, қағу, қысу;  

3) барлық алақанымен (жұдырыққа) қылқаламды ұстау білігін 

қалыптастыру;  

4) штамптарды қолдануға үйрету (ересек адамның көмегімен қағазға 

жабыстыру);  

5) құрғақ қылқаламен іс-әрекет жасауға үйрету (қағазды түкті қысу және 

басу, қылқаламды жоғарыдан-төменге, оңнан-солға);  
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6) таңдалған бояуды қылқаламен іс-әрекет жасау біліктілігін 

қалыптастыру;  

7) барлық қағазға бояу дақтарын жағуға үйрету;  

8) қылқаламен әрекет жасау нәтижесінде эмоционалды жауабын 

қалыптастыру. 

84. Күтілетін нәтижелер:  

1) бояумен іс-әрекет жасау біліктілігін қалыптастыру:бояуды қолына 

жағу, қағу, қысуға талпынады;  

2) бояуды қолына жағып  қағаз бетіне жағу, қағу, қысу; 

3) барлық алақанымен (жұдырыққа) қылқаламды ұстауға талпынады;  

4) штамптарды қолдануға талпынады (ересек адамның көмегімен қағазға 

жабыстыру);  

5) құрғақ қылқаламен іс-әрекет жасауға талпынады (қағазды түкті қысу 

және басу, қылқаламды жоғарыдан-төменге, оңнан-солға); 

6) таңдалған бояуды қылқаламен іс-әрекет жасауға талпынады;  

7) барлық қағазға бояу дақтарын жаға алады;  

8) әрекеті жасауға қатысады, қылқаламен әрекет жасау нәтижесінде 

эмоционалды жауап қайтарады. 

85. Мүсіндеу: 

1) мүсіндеу кезінде пластилин, пішін шығарушылармен таныстыру; 

2) ересек адаммен бірлесіп жұмыс жасауда пластилинді қолдануға 

үйрету: біріккен практикалық әрекетте пластилинді илеу; 

3) «Хандз әдісін» пайдалану арқылы пластилиннің үзігінен үстел үстінде 

шар, шұжық илеу; 

3) біркелкі іс-әрекетте пластилин үзіктерін алақанда созып, пайда болған 

форманы бұрап сақина бейнесіне келтіреді; 

4) жабыстыру барысында баланың дұрыс отыруын қалыптастыру; 

5) ересек адамдармен бірлескен-тәжірибелік іс-әрекетте жабыстыру 

құралы тұрғысынан  қамырмен таныстыру. 

86. Үйретілетін біліктер: 

1) жұмыс процесі алгоритм бойынша жүргізіледі: баланы жұмыс орнына 

алып келу, алжапқышын кигізу, үстел басына отырғызу, қолына бір үзік қамыр 

беру, «жабыстыр» белгісін беру, бірлескен іс-әрекетті бастау; 

2) ересек адамдар баламен серіктес болып, өзіне жетекші рөлді иеленеді: 

бастапқыда бала ересек адамның іс-әрекетін бақылайды, кейін алдын ала 

дайындалған пластилинмен ересек адам баланың қолынан ұстап жабыстырады, 

кейінен бала ересек адамның көмегімен немесе басқаруымен бала жабыстыру 

әрекет орындауға тырысады, соңында өзі жабыстырады; 

3) ересек адам баламен серіктес бола отырып, өзіне жетекші рөлді 

иеленеді: біртіндеп баланың жекелігіне «рөлдері» мүмкіндік бере 

бастайды.Бала осылайша рөлдердің алмасу жағдайында  бірлескен іс-әрекетте 

жауапкершілігі артады.  

87. Мүсіндеуге үйретуде қолданылатын тәсілдер: 
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1) жұмсақ түйірлер,қопарып алу;  

2) жұлып,оны картонға жабыстыру;  

3) кесектер мен түйірлерді бір-біріне жабыстыру;  

4) дөңгелек картонға (төртбұрыш, үшбұрыш) формаларды кесектерге 

үймелеу;  

5) картонға түйірлерді жағу (пішіні мен түстері әртүрлі);  

6) түрлі-түсті түйірлерді бір-біріне жабыстыру;  

7) барлық картонға түрлі-түсті түйірлерді орналастырады;  

8) шыршаны түсті түйірлермен безендіреміз (шыршаның дайын силуэті);  

9) алақанмен үлкен, жұмсақ қамырды (саз,пластилин) басу;  

10) жұмсақ қамыр кесегіне (саз, пластилин) қатты затпен (шаршы, 

үшбұрыш) басамыз. 

88. Мүсіндеу бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) ересек адамның көмегімен пластилинмен жұмыс жасауға талпынады; 

2) ересек адаммен біріккен практикалық әрекетте пластилинді илей 

алады; 

3) «Хандз әдісін» пайдалану арқылы пластилиннің үзігінен үстел үстінде 

шар, шұжықты илеуге талпынады; 

4) біркелкі іс-әрекетте пластилин үзіктерін алақанда созып, пайда болған 

форманы бұрап сақина бейнесіне келтіреді; 

5) жабыстыру барысында баланың дұрыс отыруға талпынады; 

6) ересек адамдармен бірлескен-тәжірибелік іс-әрекетте жабыстыру 

құралы тұрғысынан қамырмен жұмыс жасайды. 

89. Музыка: 

1) музыкалық дыбысталу, ересек адамның даусына эмоционалды күйін 

және есту қабілетін тұрақтандыруын дамыту; 

2) музыка кезінде баланың өзіндік дене мүшелерін – қол, аяқ, бас, дене 

бөліктерін көрсетуге ынталандыру және көрсету; 

3) музыкалық қолдау көрсетумен тығылмаш ойындарға балаларды тарту. 

90. Музыкаға үйретуде қолданылатын амалдар: 

1) баланың жалпы жандануын қолдау:  қуанышты күлкі, белсенді 

қозғалысы, дауыс шығару, ауызын жыбырлату, аузын ашу және жабу; 

2) баланың дауыс реакциясын қолдау. Қарапайым вокализация шығарту, 

ересек адамның дыбыстары мен буындарын, музыкалық қолдау көрсету мен 

шум кезінде өзіндік бұлдырлауын қайталау; 

3) дауысты дыбыстарды айтуын белсендіру («у-у-у», «а-а-а»), бірдей 

буындарды («да-да-да», «ма-ма-ма»). 

91. Күтілетін нәтижелер:  

1) музыкалық дыбысталу, ересек адамның даусына эмоционалды жақсы 

күйін танытады және тұрақтандырады; 

2) музыкалық қолдау көрсетумен тығылмаш ойындарға қатысуға 

талпынады. 
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12-параграф. 2-жартыжылдық 

 

92. Сурет салу: 

1) түс қағаздарын әртүрлі құралдар (губка, қылқалам) және форма, көлем, 

түс дақтарын қолдану арқылы толтыру біліктілігін қалыптастыру;  

2) табиғаттың әртүрлі болмыстарын жеткізу үшін қатты қылқаламмен 

жұмыс жасау және жағу амалын қолдануға үйрету;  

3) бояуды орындауға үйрету. 

93. Күтілетін нәтижелер:  

1) түс қағаздарын әртүрлі құралдар және форма, көлем, түс дақтарын 

қолдану арқылы толтыруға талпынады;  

2) табиғаттың әртүрлі болмыстарын жеткізу үшін қатты қылқаламмен 

жұмыс жасау және жағу амалын қолдану; 

3) бояуды орындау. 

94. Мүсіндеу: 

1) бүтін кесектен пластилин түйінің қысу, үзіп алуға үйрету; 

2) дөңгелек формадағы заттар туралы (шарлар, жаңғақтар, апельсиндер, 

мандариндер, ақшақар, шарлардан жасалынған  пирамида) түсініктерін бір 

уақытта бекітумен қатар, үзіп алған түйінді шеңберлеу әрекетімен иелеуі 

амалын үйрету. 

95. Күтілетін нәтиже: 

1) бүтін кесектен пластилин түйінің қысу, илеуге талпынады; 

2) дөңгелек формадағы заттар туралы (шарлар, жаңғақтар, апельсиндер, 

мандариндер, ақшақар, шарлардан жасалынған  пирамида) түсініктерін бір 

уақытта бекітумен қатар, үзіп алған түйінді шеңберлеу әрекетімен иелеуге 

талпынады. 

96. Музыка (қалдық естуі бар балалар үшін): 

1) музыкаға сәйкес сипау, шапалақтау, тербеу қарапайым әрекеттерді 

орындауға үйрету;  

2)дыбыс дереккөзін анықтауға ынталандыру, музыкаға зейінін 

тұрақтандыру, есту зейінін дамыту;  

3) сабақ басында «сәлем» ымды қолдану арқылы (шынтағын бүгіп, ашық 

алақанымен оң жақ-сол жаққа қимылдату арқылы немесе балаға қолжетімді 

ыммен) музыкалық сүйемелдеумен ересек адамды қарсы алуға ынталандыру; 

4) баланың өзінің немесе құрдасының  дене мүшелерін – қол, аяқ, бас, 

дене бөліктерін  көрсетуге ынталандыру. 

97. Күтілетін нәтижелер:   

1) музыкаға сәйкес сипау, шапалақтау, тербеу қарапайым әрекеттерді 

орындайды;  

2) дыбыс дереккөзін анықтауға ынталандыру, музыкаға зейінін 

тұрақтандыру;  
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3) сабақ басында «сәлем» ымды қолдану арқылы (шынтағын бүгіп, ашық 

алақанымен оң жақ-сол жаққа қимылдату арқылы немесе балаға қолжетімді 

ыммен) музыкалық сүйемелдеумен ересек адамды қарсы алуға талпынады. 

 

 

13-параграф. «Әлеумет» білім беру саласы 

 

98. «Әлеумет» білім беру саласының базалық мазмұныәлеуметтік дамыту 

және еңбекке баулу ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылады.  

99. Мақсаты күрделі кемістігі барбалаларды әлеуметтік ортадағы 

органикалық қажеттілігін, мінез-құлқы мен қарым-қатынастарын 

қанағаттандыру бойынша өзіне-өзі қызмет ету дағдыларына үйрету; баланы 

әлеуметтік және тұрмыстық ортаға ендіру, оны әр түрлі әлеуметтік мәдени 

дағдылармен қаруландыру. 

100. Міндеттері: 

1) жақын ортадағы заттар мен болмыстар туралы түсініктерін 

қалыптастыру;   

2) қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық әрекеттер мен жағдаяттар туралы 

түсініктерін қалыптастыру; 

3) қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық жүріс-тұрыстың дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

14-параграф. 1-жартыжылдық 

 

101. Әлеуметтік дамыту және еңбекке баулу: 

1) көру қабілетінің зақымдалуы мен сақталған анализаторлардың 

негізінде күнделікті өмірде балалар жиі әрекет жасайтын заттардың қызметі, 

сапасы және қасиеті туралы түсініктерін қалыптастыру; 

2) заттарды қызметіне сәйкес әрекет жасау амалдарына үйрету; 

3) өзі туралы түсініктерін қалыптастыру; 

4) өз дене мүшелері мен оның қызметі туралы түсініктерін қалыптастыру; 

5) жеке қолданылатын заттар мен қызметтері туралы түсініктерін 

қалыптастыру;  

6) өзінің сыртқы келбетін күту, жуыну  жеке гигиеналық процедураларды 

орындаумен байланысты әрекеттер туралы түсініктерін қалыптастыру; 

7) қоршаған адамдармен өзарақарым-қатынас жасаудың қарапайым 

ережелері туралы түсініктерін қалыптастыру; 

8) балаларды сәлемдесу және қоштасудың вербалды формасымен 

таныстыру; қарым-қатынастың вербальды емес құралдарымен 

(ыммен)таныстыру. 

102. Біліктерді қалыптастыру: 
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1) ым-ишараттық қимылдың («иә», «жоқ», «сау бол»,«тыныш», «анда», 

«бер») мәнін анықтау;  

2) үлгі бойынша ым-ишараттық әрекетті жасау; 

3) адамдардың айқын байқалған эмоциялық күйі мен оның мимикасында 

(қуану, мұнаю) байқалғанын түсіну. 

103. Күтілетін нәтижелер: 

1) көру қабілетінің зақымдалуы мен сақталған анализаторлардың 

негізінде күнделікті өмірде балалар жиі әрекет жасайтын заттардың қызметі, 

сапасы және қасиеті туралы түсініктері бар; 

2) өзі туралы түсініктері бар; 

3) өз дене мүшелері мен оның қызметі туралы түсініктері бар; 

4) жеке қолданылатын заттар мен қызметтері туралы түсініктері 

қалыптасқан; 

5) өзінің сыртқы келбетін күту, жуыну жеке гигиеналық процедураларды 

орындаумен байланысты әрекеттер туралы түсініктері қалыптасқан; 

6) қоршаған адамдармен өзарақарым-қатынас жасаудың қарапайым 

ережелері туралы түсініктері бар. 

 

 

15-параграф. 2-жартыжылдық 

 

104. Әлеуметтік дамыту және еңбекке баулу: 

1) жақын ортадағы заттарды ажырата білуін дамыту;  

2) жалпылаушы түсініктерін (ойыншықтар, киімдер, аяқ киімдер, ыдыс-

аяқ) қалыптастыру; 

3) өз атын атай алуын бекіту; 

4) өз дене мүшелері мен негізгі бөліктерінің қызметтері туралы 

түсініктерін қалыптастыру; 

5) өз отбасының мүшелерін атауға үйрету; 

6) жеке гигиенаның маңыздылығы туралы түсініктерін қалыптастыру 

және дамыту; 

7) жеке гигиена заттары мен олардың қызметтері туралы түсініктерін 

қалыптастыру және дамыту; 

8) гигиеналық процедура мен тазалықты сақтауға байланысты әрекеттер 

туралы түсініктерін қалыптастыру және дамыту; 

9) үлкендердің еңбектері туралы түсініктерін қалыптастыру. 

105. Үйретілетін біліктер: 

1) әрекеті тану, оны орындау реттілігін ерекшелеу; 

2) сәлемдесу, қоштасу, өтініш, кешірім сұрау, рахмет айту секілді 

вербалды форма туралы түсініктерін қалыптастыру және дамыту; 

3) суреттегі адамның динамикалық (келе жатыр, жүгіріп барады, билейді, 

секіреді) және статистикалық (тұр, отыр, жатыр) қалпын тану біліктілігін 

қалыптастыру; 
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4) қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес құралдарын 

көрсетуге жаттықтыру. 

106. Күтілетін нәтижелер: 

1) жақын ортадағы заттарды ажыратады;  

2) жалпылаушы түсініктерді (ойыншықтар, киімдер, аяқ киімдер, ыдыс-

аяқ) біледі; 

3) өз атын атауға талпынады; 

4) өз дене мүшелері мен негізгі бөліктерінің қызметтері туралы 

түсініктері бар; 

5) өз отбасының мүшелерін атауға талпынады; 

6) жеке гигиенаның маңыздылығы туралы түсініктері бар; 

7) жеке гигиена заттары мен олардың қызметтері туралы түсініктері бар; 

8) гигиеналық процедура мен тазалықты сақтауға байланысты әрекеттер 

туралы түсініктері бар; 

9) үлкендердің еңбектері туралы түсініктері бар. 

 

 

16-параграф. Арнайы түзеу оқу қызметі 

 

107. Арнайы түзеу оқу қызметінің мазмұны үстел үстінде және тамақтану 

барысына байланысты дағдыларды қалыптастыру; киіну және киімді күту 

дағдыларын қалыптастыру; үй жағдайында және басқа жағдаяттарда мінез-

құлықтарына байланысты дағдыларды қалыптастыру бойынша оқу қызметінде 

жүзеге асырылады. 

108. Мақсаты – күрделі кемістігі бар балаларды өз-өзіне қызмет көрсету 

дағдысын дамыту, балаларды әлеуметтік және тұрмыстық ортаға қосу болып 

табылады.  

109. Міндеттері: 

1) үстел үстінде тамақтану мен мінез-құлыққа байланысты дағдыларды 

қалыптастыру; 

2) киіну және киімге күтім жасау дағдысын қалыптастыру; 

3) үй жағдайында және басқа жағдаяттағы мінез-құлыққа байланысты 

дағдыны қалыптастыру. 

110. Дамуындағы күрделі бұзылыстарбаланың қоршаған орта туралы 

түсініктерін шектейді, олардың әлеуметтік және еңбек бейімділігін 

қиындатады. Сондықтан да осы саланы ендіру мерзімдері мен әдістемесі 

баланың өзіне-өзі қызмет ету, оның жеке еңбектену практикалық 

қажеттілігімен алдын ала анықтайды, өйткені мектепке бару барысында 

баланың өзбетінше еңбектену мүмкіндігіне даярлай отырып,бұл жұмыс 

жалғастырылады.  

111. Оқытудың мазмұнына бірінші кезекте практикалық өмірге қажетті 

білімдер, біліктер мен дағдылар енеді.  
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112. Бірінші кезеңде әлеуметтік-тұрмыстық дағдыларды қалыптастыру 

дағдылары біріккен іс-әрекеттерде жүргізіледі. Бірлескен іс-әрекеттер 

арқасында бала педагогпен бірге бір жұмысты істеп жатқандығын жақсы сезіне 

бастайды: 

1) педагог баланы қолынан ұстайды, оның кеудесінен, кейін өзінің 

кеудесінен қағып тұрып «Сен және мен, белгілі бір әрекеттерді бірге 

орындаймыз»; 

2) тәрбиеші сәйкес келетін қимылдарды баламен бірігіп, «Хандз әдісін» 

орындайды, мысалы: «Сен және мен бірге барабан соғамыз» немесе «Сен және 

мен бірге тамақтанамыз»; 

3) педагог баламен қатар немесе онымен бірге сәйкес келетін іс-

әрекеттерді орындайды; 

4) педагог сол сәтте тікелей модельдейтін бірлескен іс-әрекеттерге орай 

баланың кең қозғалыс-қимылдары пайда болады; 

5) біріккен іс-әрекетінде белсенділікті көрсете отырып, педагог пен бала 

бірге жуынады, педагог баланың аузына стақанды тақауға немесе шұлығын 

киюге көмектеседі. Біргеліктегі іс-әрекеттер балаға сенімділік береді және 

кедергілерді азайтады; 

6) көру қабілеті зақымдалған бала үшін киімдер қиын меңгерілетін заттар 

болып табылады және ол оның бірқатар кедергілерге тап болуына әкеп соғады. 

Сондықтан да біріккен іс-әрекеттер жақсы нәтижелер береді; 

7) ағылшын әдебиетінде бұл әдіс «Хандз әдіс» атымен танымал болған, 

өйткені педагог өзінің қолын баланың қолының үстіне қойып, оны қимылдарын 

басқарады. Барлық уақыттағы тәрбиедегідей, мұнда да  «балаға қаншалықты 

көмек қажет болса, сонша көмек беру» қағидасы негізге алынады; 

8) педагогтың «баланың қолынан өзінің қолын алу» барысын ерекше атап 

өту. Бұл процесс аса абайлылықты қажет етеді, өйткені оның негізіне баланың 

өзінің педагогына деген сенімділігі жатады.  

113. Екінші кезеңдебасты міндет имитациялық жаттығулар болып 

табылады: 

1) мұндағы маңыздылық тек қана біріккен қимылдар емес «алдымен сен 

қозғаласың, содан кейін мен қозғаламын», «алдымен сен бір үзім же, содан 

кейін - мен» сұлбасымен орындалатын әрекеттерге ие болады. Мұнда алдыңғы 

жаттығулармен байланыстар өте көп болады, бірақ кейбір «ара қашықтық» 

сақталады; 

2) нақты имитацияны бала белгілі бір іс-әрекетті бақылай алатын 

болғанда (бұл қалған көруінің немесе сезімінің көмегімен жүзеге асырылуы 

мүмкін) ғана қолдануға болады, оны тұтас меңгеріп болғаннан кейін осы іс-

әрекетті қайталауына болады; 

3) БЦСА бар балаларды оқыту барысында «Бобат-терапия» кеңінен 

қолданылуы мүмкін. «Бобат-терапия» баланың «түйінді нүктелеріне» (бас, 

дене, иықтық бел, бел) ықпал ете отырып, оның жағдайын және теңсалмағын, 

тепе-теңдігін сақтауға реакциясын дамытуды білдіреді. Осылайша автоматты 



35 

түрде қалаған реакцияларының пайда болуын ынталандыруға және қалыпты 

емес қозғалыс стереотиптерін бақылауға мүмкіндік туады.  

114. Оқытудың үшінші кезеңінің міндеті баланы рөлдермен алмасуға 

үйрету: 

1) әңгімелесудің мәнді элементі саналатын «үзіліспен рөлдерді алмасуды» 

бастан кешіреді. Бір немесе бірнеше балаларға арналған әр түрлі заттарды 

пайдалану арқылы немесе заттарсыз көптеген жақсы, мәнді имитациялық 

жаттығуларды қолдану; 

2) егер бала қуыршақпен жаттығу түрлерін орындайтын болса, онда ол 

белгілі бір уақытқа дейін осы шақтағы және орындағы нақты дүниеден белгілі 

бір дәрежеде қол үзеді.  

 

 

17-параграф. 1-жартыжылдық 

 

115. Тамақтану және үстел басындағы мінез-құлыққа байланысты 

дағдыларды қалыптастыру: 

1) азық-түліктің иісі, дәмімен қоса, дене бөліктерінің қызметімен 

таныстыру; 

2) қасықты ұстап ерінімен су ішуге үйрету; 

3) ерінімен қасықтағы тамақты алу, пюре тәріздес тамақты қабылдау және 

жұтубіліктілігін қалыптастыру; 

4) жартылай өткзіліген тамақты шайнау және жұтуға үйрету; 

5) жұмсартылған тамақты жеуге, қолына берілген тамақты ұстап тұруға 

үйрету; 

6) баланың қолына беретін тамақты тістеу және жеуге үйрету; 

7) үстел үстінен тамақ үзігін өздігімен алу біліктілігін қалыптастыру;  

8) қолымен алуға болатын кесек кесек бөлікке бөлінген тамақты (жеміс, 

көкініс, нан) қолымен алып жеу біліктілігін қалыптастыру; 

9) кесемен баланы таныстыру; 

10) ересек адам ұстап тұрған кеседен дұрыс ішу біліктілігін 

қалыптастыру.  

116. Күтілетін нәтижелер: 

1) сору және жұту үйлесімді жүргізеді; 

2) өткізілген барлық тағамдарды жейді; 

3) қатты тағам кесегін қолында ұстайды; 

4) тамақты тістейді, шайнайды және жұтады; 

5) алуантүрлі сұйық тағамдарды жейді; 

6) нақты уақытылы күніне үш рет тамақтанады; 

7) толыққанды тамақтануға қажетті алуантүрлі тағамдарды қолданады; 

8) үстел үстінде бейімдеуіш орындықта отыра алады. 

117. Киіну және киімді күту дағдыларын қалыптастыру: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметтерімен таныстыру; 
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2) киіну және шешіну процесіне баланы ынталандыру;  

3) қалпақты шешуге, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды шешу біліктілігін қалыптастыру. 

118. Күтілетін нәтижелер: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметін біледі; 

2) киіну және шешіну процесіне қатысуына талпынады;  

3) қалпақты шешуге, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды шешуге талпынады. 

119. Басқа жағдайларда мінез-құлыққа байланысты дағдыларды 

қалыптастыру және үй еңбегі. 

120. Үйретілетін біліктер:  

1) столдың үстелге жақындату; 

2) тамақ алдында қасық, салфетканы қою; 

3) ойыншықты жуу, оны құрақ орамалмен сүрту; 

4) қуыршақты жуындыру; 

5) ойыншықты серуенге алып шығуға көмектесу. 

121. Күтілетін нәтижелер: 

1) ересек адамға көмектесуге тырысады; 

2) өз-өзіне қызмет көрсету бойынша ересек адамның өтінішін орындайды. 

 

 

18-параграф. 2-жартыжылдық 

 

122. Тамақтану және үстел басындағы мінез-құлыққа байланысты 

дағдыларды қалыптастыру: 

1) азық-түліктің дәмі мен иісі туралы білімдерін бекіту; 

2) қолымен алуға болатын кесек-кесек бөлікке бөлінген тамақты (жеміс, 

көкініс, нан) қолымен үзіп жеу білігін қалыптастыру; 

3) кесемен баланы таныстыруды жалғастыру; 

4) ересек адам ұстап тұрған ұстамасы жоқ кеседен (пластмассалы стакан) 

дұрыс ішу білігін қалыптастыру; 

5) баланы қасықпен таныстыру; 

6) қасықты дұрыс ұстау, көмекпен қасыққа тамақ алып аузына апару 

біліктілігін қалыптастыру; 

7) үстел басында орындықта дұрыс отыруға үйрету; 

8) майлықпен қолдануды үйрету; 

9) ересек адамның көмегімен тарелканы өзінен итеруге, жинауға үйрету. 

123. Күтілетін нәтижелер: 

1) ересек адам ұстап тұрған ұстамасы жоқ кеседен (пластмассалы стакан) 

дұрыс ішу; 

2) қасықты дұрыс ұстау, көмекпен қасыққа тамақ алып аузына апару; 

3) үстел басында орындықта дұрыс отыру; 

4) майлықты қолдану; 
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5) ересек адамның көмегімен тарелканы өзінен итеруге, жинау. 

124. Киіну және киімді күту дағдыларын қалыптастыру: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметтері туралы білімдерін бекіту; 

2) киімді сақтау орны мен атауын білдіретін графикалық белгілермен 

таныстыру; 

3) қалпақты шешуге, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды, аяқ киімді  шешу дағдысын бекіту; 

4) шапканы кию біліктілігін қалыптастыру; шұлықты тарту, етікке аяғын 

салу, шалбарды тізеден беліне дейін тарту (аяқ ұшынан беліне дейін), ересек 

адамның көмегімен жартылай киілген жемпірді немесе блузканы  кию; 

5) «сыдырма» ілгекті негізгісіне дейін ашуға үйрету; 

6) жабысқыштағы қарсы ілгегін  ашуға үйрету. 

125. Күтілетін нәтижелер: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметтері; 

2) киімді сақтау орны мен атауын білдіретін графикалық белгілерін 

таниды; 

3) ересек адам шешіндіру әрекетін жалғастырады. 

4) «сыдырма» ілгекті негізгісіне дейін ашады; 

5) жабысқыштағы қарсы ілгегін ашады. 

126. Басқа жағдайларда мінез-құлыққа байланысты дағдыларды 

қалыптастыру және үй еңбегі. 

127. Үйретілетін біліктер: 

1) серуеннен кейін ылғалды қолғаптарын кептіру үшін жайып қою; 

2) ұйықтар алдында үлкендердің көмектесуімен төсек даярлау; жастықты 

алу, жамылғыны алу, төсекті ашу, жастықты қою; 

3) ұйқыдан тұрған соң үлкеннің көмегімен төсегін жинау: ақжайманы 

қағу, оны төсеу, ақжайманың шетін матрастың астынан жіберу, көрпені жаю, 

үстіне жастықты қою; 

4) қоқыстарды қоқыс кәрзеңкесіне салу. 

128. Күтілетін нәтиже: 

1) өз артынан жинайды; 

2) өз-өзіне қызмет көрсету бойынша ересек адамның өтінішін орындайды. 

 

 

3-тарау. 2-деңгей (4-6 жас) 

 

 

1-параграф. «Денсаулық» білім беру саласы 

 

129. Білім беру саласының базалық мазмұны дене дамуындағы 

ауытқушылықты түзету мен екінші ауытқушылықтың пайда болуын алдын 

алуға бағытталған  күрделі кемістігі бар балаларды жүйелі мақсатты бағдарлау 
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арқылы дене шынықтыру, қауіпсіз жүріс-тұрыс негіздері ұйымдастырылған оқу 

қызметінде  жүзеге асырылады.  

130. Мақсаты – баланың қимыл белсенділігіне байланысты қоршаған 

ортаны белсенді тану процесіне қосу, қоғамдағы негізгі әлеуметтік және 

қауіпсіздік мінез-құлық ережелеріне үйрету. 

131. Міндеттер: 

1)баланың дене дамуы; 

2)денсаулықты сақтау мен нығайту.  

 

 

2-параграф. 1-жартыжылдық 

 

132. Дене шынықтыру: 

1) баланы стереотипті қимылды қайталамауға үйрету; 

2) баланың баспалдақтан және сатыдан еңбектеп түсуге үйрету; 

3) ересек адамның қолынан баспалдақ таянышын ұстап, баспалдақтан 

түсуге үйрету; 

4) сатының соңғы қатарынан үлкеннің қолына сүйеніп, сүйеніштен ұстап 

секіріп түсуді үйрету (БЦСА бар балалар мүмкіндігінше); 

5) баламен бірге екі аяқтап секіру, біртіндеп баланың өзі жасауына 

мүмкіндік беру; 

6) қол ұстасып айналып жүруді үйрету; 

7) баланы аяқ ұшымен жүргізу; 

8) қолдардың синхрондық қимылдарын үйлестіру (допты қағу, оны итеру, 

өзіне құрсау кию, қағазды жырту); 

9) педагогтың нұсқауы бойынша қимыл жаттығулары мен 

тапсырмаларын орындауды бақылау; 

10) жүру, жүгіру барысында қолдар мен аяқтар қимылдарын үйлестіруді 

үйрету; 

11) баладан денесін дұрыс ұстауды талап ету; 

12) педагогтың белгі беруі бойынша қимыл бағыттарын ауыстыруды 

үйрету; 

13) әр түрлі жаттығулар арқылы жүруге, сырғанауға жаттықтыру. 

133. Үйретілетін біліктер: 

1) қолды алдыға, қолды жан-жаққа; 

2) қолды үстіге, артқа; 

3) қолды жан-жаққа, шынтақ буындарын бүгу, қолды төмен түсіру, 

жоғары көтеру; 

4) қолды алдыға, жоғары, жан-жаққа, төмен түсіру; 

5) қолды басының артына қою, қолды түсіру, қолды басына қою, қолды 

төмен қарай түсіру; 

6) аяқ қимылы: алдыға- артқа, жан-жаққа; бүгілген аяғын көтеру; 

7) кеудені төмен қарай еңкейту: алдыға- артқа, оңға,солға;  
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8) басты еңкейту: алдыға- артқа, оңға,солға. Басты бұру. Шеңбермен 

басты айналдыру; 

9) отырып тұру: аяқтар бірге, аяқтар ашық, қолдарыя белде. 

10) тіректеп отыру: тіректер отыру – солға, оң аяқ артқа, тірек отыру – 

солға, оң аяқ жанына қарай; 

11) қолдар мен дененің, қолдар мен аяқтардың, дене мен аяқтар 

қимылының қарапайым үйлесуі (белдікте қолдар, отырып-тұру, тікею, 

қолдарды түсіру. Қолдар алға, оң аяқты жанына, екінші аяқты қою, қолдарды 

төмен түсіру). 

134. Күтілетін нәтижелер: 

1) өзін-өзі  стереотипті қимылдардан ұстай алады; 

2) еңбектеп баспалдақтан және сатыдан түсуге талпынады; 

3) ересек адамның қолынан баспалдақ таянышын ұстап, баспалдақтан 

түсуге талпынады; 

4) сатының соңғы қатарынан үлкеннің қолына сүйеніп, сүйеніштен ұстап 

секіріп түсуге талпынады (БЦСА бар балалар мүмкіндігінше); 

5) бір орында екі аяқтап секіруге талпынады; 

6) педагогтың немесе баланың қол ұстап айналып жүреді; 

7) баланы аяқ ұшымен жүруге талпынады; 

8) қолдардың синхрондық қимылдарын үйлестіре алады  (допты қағу, оны 

итеру, өзіне құрсау кию, қағазды жырту); 

9) педагогтың нұсқауы бойынша қимыл жаттығулары мен 

тапсырмаларын орындауға талпынады; 

10) жүру, жүгіру барысында қол мен аяқты үйлестіре алады; 

11) денесін дұрыс ұстауға талпынады; 

12) педагогтың белгі беруі бойынша қимыл бағыттарын ауыстырады. 

135. Қауіпсіз жүріс-тұрыс негіздері: 

1) көру қабілетінің зақымдалуы барысында ересек адаммен жұп қозғалуға 

үйрету; 

2) сақталған анализаторлардың көмегімен (қалдық көру қабілеті арқылы 

кеңістіктегі таныс заттарды тану, соның бағыты бойынша жүру: дауысы 

бойынша таныс адамдарджы ажырату, қозғалмай тұрған жерден шыққан 

дыбысты локализациялау, сол бағытта жүру) бағдарлана алуға үйрету; 

3) сақталған анализаторлар арқылы (топтық бөлмеде орналасқан: 

кеңістікті топпен толықтырылған заттар) оңашаланған кеңістікте бағдарлана 

алу; 

4) топтық бөлмедегі заттар арасында қозғала алу, баспалдақ таянышынан 

ұстап баспалдақтан түсуге үйрету; 

5) бөлмедегі өзінің қауіпсіз жүру (терезені ашуға болмайды, ашық 

терезеге жақындауға болмайды, кіре беріс есікті ашуға және ересек адамсыз 

сыртқа шығуға болмайды, тоққа жақындауға болмайды, өткір және кескіш 

заттарға, газ және электр плитаға жақындауға  болмайды) біліктілігін 

қалыптастыру; 
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6) көшеде өзін қауіпсіз жүріс-тұрыс (далада өзін байсалды ұстау, ересек 

адамның немесе жанындағы жүрген адамның қолынан ұстап жүру, танцыс емес 

адамдарға бармау, жердегі жатқан затты алып аузына салмау) біліктілігін 

қалыптастыру; 

7) табиғатта өзін қауіпсіз жүріс-тұрыс (құмды, тасты аузына салуға 

болмайды, көзге шашуға, лақтыруға болмайды) дағдыларын қалыптастыру; 

8) өсімдіктерге қауіпсіз қарым-қатынас (аузына гүл, жапырақты салуға, 

көзге апаруғаболмайды, жуылмаған жемістер мен көкіністерді жеуге болмайды) 

дағдыларын қалыптастыру. 

136. Күтілетін нәтижелер: 

1) кеңістікте бағдарлануда  таныс заттарды бағдарлаудың бағыты ретінде 

қолданады; 

2) таныс адамдардың даусын ажыратады, дауыс бойынша бағыты 

анықтайды; 

3) топ бөлмесінде бағдарлана алады; 

4) бөлмедегі қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелерімен таныс; 

5) көшедегі қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелерімен таныс; 

6) табиғатта өзін қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын меңгерген; 

7) өсімдіктермен қауіпсіз қатынас жасау дағдыларын меңгерген. 

 

 

3-параграф. 2-жартыжылдық 

 

137. Дене шынықтыру: 

1) баланың дербестігін ұлғайта отырып, денені шынықтыру 

процедурасын орындау; 

2) үш бағытта қозғалу мен тыныштық күйде тепе-теңдікті сақтау сезімін 

дамытуды жалғастыру; 

3) тұрақты және өзгертілген кеңістікте еркін бағдарлана алу дағдыларын 

шығару; 

4) белгі беру арқылы балаларды қатарға қою, көрсетілген бағыт бойынша 

жеке қимылдауға үйрету, қимыл тарсымаларының сериясын орындау; 

5) қимыл жаттығулары уақтысында қолдары мен аяқтарының 

қимылдарын үйлестіруді жаттықтыру; 

6) жалпы дамыту жаттығуларын, гимнастикалық жаттығуларды, денені 

тік ұстап жүруге арналған жаттығуларды, заттармен жаттығуларды көрсету. 

138. Үйретілетін біліктер: 

1) қабырғадағы жаттығулар: қабырғаға желкемен, иықпен, жамбаспен, 

өкшемен жанаса арқамен тұру. Шегіну, дене қалыбын сақтап қабырғаға қайта 

келу. Қабырғаға желкемен және денемен жанаса отырып-тұру. Қабырғаға 

арқамен тұрып, қолдарын жан-жағына және жоғары көтеру;   

2) басқа жүк ұстаумен жаттығулар (кубик, құммен қалташа, 150-200 гр 

салмақ): аяқтың ұшымен көтерілу, табанмен түсу, қолдар белде. Үлкен емес 
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қашықтықтан өту (3м-ге дейін). Скамейкаға тұру, одан түсу, қолдардың әр 

түрлі бастапқы жағдайы; 

3) еденде жатқан тақта үстімен жүру; 

4) гимнастикалық таяқша бойынша қосымша адымдармен жанымен жүру; 

5) гимнастикалық таяқшаның төменгі тақтайы бойынша қосымша 

адымдармен жанымен жүру; 

6) қанат үстінде аяқтарын кезе-кезек топырлату (басу); 

7) қанат бойымен қосымша адымдармен жанымен жүру; 

8) кедір-бүдір тақта үстімен жүру; 

9) отырып, аяқтың өкшесімен канатамен сырғанау; 

10) скамейкада жатып қолдарын  тарту;  

11) еңкіс тақтада жатып қолдары арқылы тартылу (көтеріңкі биіктігінің 

жиегі 25-30 см).  

139. Жүруді орындаудың түрлері: 

1) орнында жәй жүру; 

2) орнында жылдам жүру; 

3) жай және жылдам жүруді орнында ауыстыру; 

4) жүрістің аяқтардың қимылына сәйкестігі; 

5) қолдардың әр түрлі жағдайында аяқтың ұшымен жүру;  

6) қолдардың әр түрлі жағдайында өкшемен жүру;  

7) қол ұстасып бір колоннада, бір айналымда жүру;  

8) дірілдік және дауыстық сигналына сәйкес қимылдың жәй және жылдам 

темпімен жүру;  

9) белгі бойынша жүрістен жүгіруге көшу;  

10) бағыттарын өзгерту жүрісі: тәрбиешінің соңынан, «жыланша», арқан 

қиылысымен; 

11) дірілдік және дауыстық белгілердің шыққан жеріне қарай жүру. 

140. Күтілетін нәтижелер: 

1) үш бағытта қозғалу мен тыныштық күйде тепе-теңдікті сақтауға 

талпынады; 

2) тұрақты және өзгертілген кеңістікте еркін бағдарлана алуға талпынады; 

3) белгі беру арқылы балаларды қатарға қою, көрсетілген бағыт бойынша 

жеке қимылдауға үйрету, қимыл тарсымаларының сериясын орындауға 

талпынады; 

4) қимыл жаттығулары уақтысында қолдары мен аяқтарының 

қимылдарын үйлестіруге талпынды. 

141. Сөздік. Заттар: доп, жалауша, таяқша, саты, арқан, скамейка, бөрене, 

шаңғы, барабан, мат, кілем, тақта, доп (үлкен, орта, кішкентай).  

Іс-әрекеттер:жүру – тура, алға, орындық үстімен, бөренемен, кілем үстімен. 

Отыру – орындыққа, еденге, матқа, кілемге. Жүгір – жылдам, баяу, алға. 

Еңбекте – орындық үстімен, кілем, мат үстімен, жылдам – баяу.  

Секір – жоғары, орындық, кілем үстімен, жіп арқылы, арқан арқылы.  

Кір – жоғары, жылдам, баяу. Өт – орындық арқылы, бөрене арқылы. Допты 
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лақтыр – кәрзеңкеге, жоғары. Сөз тіркестері:қолдарыңды жоғары, жан-жағыңа 

көтер. Қолдарыңды төмен түсір. Тіке, қабырғаның, арқанның, 

орындықтыңқасында тұр. Орындыққа, бөренеге, кілемге тұр.  Жылдам, баяу 

жүр. Орындық, кілем үстімен еңбекте. Бір аяқпен, екі аяқпен секір. Оң және сол 

аяқпен секір. Жіп, арқан, таяқ арқылы секір. Сатымен жоғары шық. Допты, 

таяқты, жалаушаны беріп жібер. Мен жүгірдім. Мен шаршадым. 

142. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері: 

1) ересек адамның қолынан баспалдақ таянышын ұстап, баспалдақтан 

түсу дағдысын қалыптастыру; 

2) сақталған анализаторлардың көмегімен (кеңістікте бағдарлану үшін 

әртүрлі түс, форма, көлемдегі заттарды қолдану: қозғалмай тұрған жерден 

шыққан дыбысты локализациялау, сол бағытта жүру) бағдарлана алуға үйрету; 

3) топтық бөлмедегі заттар арасында қозғала алу, баспалдақ таянышынан 

ұстап баспалдақтан түсуге үйренуді жалғастыру; 

4) ашық және оңашаланған кеңістікте бағдарлана алуға үйретуді 

жалғастыру; 

5) бөлмедегі өзінің қауіпсіз жүру (терезені ашуға болмайды, ашық 

терезеге жақындауға болмайды, кіре беріс есікті ашуға және ересек адамсыз 

сыртқа шығуға болмайды, тоққа жақындауға болмайды, өткір және кескіш 

заттарға, газ және электр плитаға жақындауға болмайды) біліктілігін бекіту; 

6) көшеде өзін қауіпсіз жүріс-тұрыс (далада өзін байсалды ұстау, ересек 

адамның немесе жанындағы жүрген адамның қолынан ұстап жүру, танцыс емес 

адамдарға бармау, жердегі жатқан затты алып аузына салмау) біліктілігін 

бекіту; 

7) тұрмыстық заттарды (үтік, сіріңке, тоқ шайнигі)  дұрыс қолданбаудың 

салдары туралы түсінік беру; 

8) табиғатта өзіндік қауіпсіз жүріс-тұрыс (құмды, тасты аузына салуға 

болмайды, көзге шашуға, лақтыруға болмайды) дағдыларын бекіту; 

9) өсімдіктерге қауіпсіз қарым-қатынас (аузына гүл, жапырақты салуға, 

көзге апаруға болмайды, жуылмаған жемістер мен көкіністерді жеуге 

болмайды) дағдыларын бекіту. 

143. Күтілетін нәтижелер: 

1) кеңістікте бағдарлану үшін әртүрлі түс, форма, көлемдегі заттарды 

қолдана алады; 

2) қозғалмай тұрған жерден шыққан дыбысқа қарай жүреді, дыбысы 

бойынша ойыншықтарды таниды; 

3) серуендеуге арналған алаңда бағдарлана алады; 

4) бөлмедегі қауіпсіз жүрыс-тұрыс ережелерімен біледі; 

5) көшедегі қауіпсіз жүрыс-тұрыс ережелерімен біледі; 

6) тұрмыстық заттарды (үтік, сіріңке, тоқ шайнигі) дұрыс қолданбаудың 

салдары туралы түсінігі бар; 

7) табиғаттағы қауіпсіз жүрыс-тұрыс ережелерімен таныс; 

8) өсімдіктерге қауіпсіз қарым-қатынас ережелерін біледі. 
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4-параграф. «Коммуникация» білім беру саласы 

 

144. «Коммуникация» білім беру саласының базалық мазмұны 

ұйымдастырылған оқу қызметінде ыммен, дактильды-қатынастық сөйлеу тілін 

(көру және есіту қабілеттерінің қатар бұзылыстары болған кезде) 

қалыптастыру; заттық белгілерді (сөйлемейтін балалар үшін) қолданумен 

байланысты дағдыларын; сөйлеу тілін  қалыптастыруды жүзеге асырады.   

145. Мақсаты ауытқушылықтың түріне қарай (ым-ишараттық сөйлеу, 

дактильді-қатынас сөйлеу, зат-белгілердің көмегімен ауызша сөйлеу: қалдық 

естуі бар бала үшін) әртүрлі формада коммуникативті дағдыларын дамыту және 

қалыптастыру; вербальды және вербальды емес құралдар арқылы қоршаған 

ортамен қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыруболып табылады. 

146. Міндеттері: 

1) коммуникативті мінез-құлықтың салдарын, коммуникацияның 

қажеттілігін түсінуін қалыптастыру;  

2) өзіне, басқа адамдардың көңілін аударту үшін әртүрлі қарым-қатынас 

жағдайларында қолдана алу қабілеттілігін және коммуникативті дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

5-параграф. 1-жартыжылдық 

 

147. Көру және есту қабілеттерінің қатар бұзылыстары болған кездегі  

ым-ишараттық, дактильді-қатынас сөйлеуді қалыптастыру: 

1) заттық-жағдаятты қарым-қатынастың жаңа формасын енгізу; 

2) дактильді-қатынас формасындағы сөздер қорын кеңейту, оның мәнін 

түсіну, өздігімен қолдануды үйретуге жалғастыру; 

3) балалардың көзқарасын кеңейте отырып айналасындағы адамдармен 

және қоршаған ортамен жанасу өзара әрекеттерін ұйымдастыру. 

4) нақты ұғымдағы (мысалы, әрекет, күнтәртібіндегі оқиғалар) тактильды 

қабылданатын белгілерді сәйкестендіруге үйретуді жалғастыру;  

5) жағымды іс-әрекеттер көлемін шектеуді ұсыну, қалаған нәтижесіне қол 

жеткізу барысында тосқаулдар туғызу (сүйікті ойыншығын таңдап алу және 

баланың сөйлеу қарым-қатынасына қол жеткізу үшін оны қолдау); 

6) ересек адам қолына ұстап тұрған ойыншықққа баланың көңіл бөліп 

қалайтын ойыншығын алғанға дейін ұстап тұру; 

7) тактильды қабылданатын затқа, оның кішігірім көшірмесіне баланың 

көру қабілетін тұрақтандыру; 

8) дұрыс және бұрыс таңдаудың шынайы салдарын түсінуге мүмкіндік 

беру; 
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9) тактильды қабылданатын белгілерді, сонын ішінде «сөйлеуші 

батырма» бекітілген қолжетімді амалмен «көрсету» үйретуді жалғастыру; 

10) «үстел үстінде» нақты жағдаяттарда белгілерді затқа алмастыру 

білігін; қарама-қарсы отырған ересек адаммен көру байланысын құруға үйрету, 

өзі қалайтын затты өздігімен немесе түрту, қағып алу, ыммен сұрау біліктілігін 

қалыптастыру; 

11) тактильді қабылданатын белгілердің көпсалалығын түсінуін 

қалыптастыру;  

12) нақты әрекет шеңберінде реттілікке «бірінші-кейін» үйрету; 

13) «үстел басында» жағдайында коммуникативті серіктесіне сәйкес 

объектіге қолды немесе сұқ саусақпен көрсету жолы арқылы ым-ишараттық 

қарым-қатынасқа жауап ретінде «Не қалайсың?»тактильды қабылданатын 

белгілер арқылы қалайтын және қаламайтын заттарды таңдауды жүзеге асыру 

біліктілігін қалыптастыру; 

14) 3-5 объект ішінен таңдауды жүзеге асыруға қатысу; 

15) тактильды қабылданатын белгілерді қолжетімді амалдармен таңдауды 

үйрету (қолына алу және әңгімелесушіге беру; қолмен көрсету немесе 

саусағымен ұстау; коммуникатордың сәйкес басқышын басу);  

16) қиын жағдайда ересек адамнан көмек сұрауға үйрету. 

148. Күтілетін нәтижелер (көру және есту қабілеттерінің қатар 

бұзылыстары болған кездегі): 

1) қарым-қатынаста ым/немесе сөздер тіркесін белсенді қолданады; 

2) кейбір объектілердің мәні дактильды формада берілетін түсінеді; 

3) қарым-қатынаста дактильды-байланыстыру формасын қолданады; 

дактильды сөздер алғашқы ыммен жұп қолданады; 

4) дактильды қабылданатын белгілердің мазмұнын (мысалы, «кесе» бұл 

зат және су ішуді қалау) түсінеді;   

5) нақты әрекет шеңберінде (мысалы, «Жуыну» үшін «сабын»-«тіс 

щеткасы», «стақан»-«бет орамал») реттілікті «бірінші-кейін» біледі; 

6) қиын жағдайда ересек адамнан көмек сұрайды. 

149. Зат-белгілерін, суреттерді пайдаланумен байланысты дағдыларды 

қалыптастыру: 

1) коммункацияға деген бала қажеттілігін құруды жалғастыру; 

2) зат-белгілер, сурет сиволдар көлемін кеңейту; 

3) графикалық суреттерге (фота, картинка, пиктограмма, 

коммункациялық сурет белгілер) көз тоқтатуын іске асыру; 

4) графикалық сиволдарды тануға мүмкіндік беру; 

5) қарапайым сюжеті бар, заттық бейнелерді, кітап, фотоальбом, 

«сөйлейтін фотоальбом», «Жағдайлар күнделігі» қарауға қызығушылығын 

ояту;  

6) суреттегі бейне мен шынайы ортадағы заттарды сәйкестендіруге 

үйрету; 
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7) суреттегі бейнені өзіне тән белгісі бойынша заттарды ерекшелеуге 

үйрету; 

8) қызметтік белгілеріне сәйкес заттар ішінен 4-6 затты таңдауға үйрету; 

9) қарапайым сюжеттік суреттер бойынша екі әрекет ішінен біреуін 

таңдауға үйрету; 

10) суреттегі 15 және одан да көп таныс заттарды атаулары бойынша 

іздеуді жүзеге асыруды үйрету; 

11) «Ойыншық», «Киім», «Тамақ» жалпылау түсініктерін қалыптастыру; 

12) коммуникативті кітап, тақта ішінен графикалық белгілерді ерекшелеп, 

коммуникативті серіктесіне жақындау және графикалық белгіні беруге үйрету; 

13) графикалық белгіге сәйкес нұсқаумен «Бер», «Ал» қолжетімді 

формада ымның көмегімен ойыншық, затты ұсыну/сұрау біліктілігін 

қалыптастыру; 

14) «Кешіктірілген көмек» стратегиясымен ым арқылы адамға немесе 

басқа біреуге көмек көрсетуді сұрау біліктілігін қалыптастыру; 

15) әрекетті орындау туралы өтінішке жауап қайтару біліктілігін 

қалыптастыру; сұрақ, ұсынылатын жауап «Иә»/ «Жоқ»;  

16) бірлесіп кітапты көру барысында ересек адаммен ақпарат алмасу 

біліктілігін қалыптастыру;  

17) өзінің «күн тәртібін», «Мен-графикалық бейнемін», «Менің 

қалауларымның бейнесі», «сөйлейтін фотоальбомды» ересек адаммен бірлесіп 

құруға қатысудыбелсендіру; 

18) «Бұл не?», «Бұл кім?» сұрағына жауап беру ретінде затты немесе 

адамды атау біліктілігін қалыптастыру; «Не істеп жатыр?» сұрағына жауап беру 

ретінде хабарлау; «Қайда?» сұрағына жауап беру ретінде зат немесе адамның 

орналасқан орнын сипаттау; 

19) адам, әрекет, орналасқан орны (көзбен ересек адамға немесе күтілетін 

жауап орнына қарау) туралы сұрау біліктілігін қалыптастыру; 

20) «сөйлеуші батырманың» көмегімен сөздік хабарлама, сөз немесе ым 

арқылы бөлме ішіндегі отбасы мүшелері, жақын таныстарымен сәлемдесуге, 

қоштасуға үйрету; 

21) баланың қоршаған ортадағы адамдарға уайымдайтынын, мейірімділік 

танытуын көрсететін мінез-құлықты белсендіру: ересек адамның қамын 

ойлайды, оған көмектеседі, мінедетті түрде кезектілігі бар әрекетті жасайды. 

150. Коммуникацияның белгілер жүйесін меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер: 

1) қоршаған ортаны графикалық белгілермен белгілеуге болатынын 

түсінеді; 

2) қызметтік белгілеріне сәйкес заттар ішінен 4-6 затты таңдайды; 

3) қарым-қатынас жасауда белгілік коммункацияларды белсенді 

қолданады; 

4) графикалық белгілерді таниды; 
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5) коммуникативті кітап, тақта ішінен графикалық белгілерді ерекшелеп, 

коммуникативті серіктесіне жақындау және графикалық белгіні береді; 

6) әрекетті орындау туралы өтінішке жауап қайтарады; сұрақ, 

ұсынылатын жауап  «Иә»/ «Жоқ»;  

7) бірлесіп кітапты көру барысында ересек адаммен ақпаратпен 

алмасады;  

8) өзінің «күн тәртібін» құруға қатысады; 

9) «Бұл не?», «Бұл кім?» сұрағына жауап беру ретінде затты немесе 

адамды атайды және көрсетеді; «Не істеп жатыр?» сұрағына жауап беру ретінде 

хабарлау; «Қайда?» сұрағына жауап беру ретінде  зат немесе адамның 

орналасқан орнын сипаттайды; 

10) адам, әрекет, орналасқан орны (көзбен ересек адамға немесе күтілетін 

жауап орнына қарау) туралы сұрайды; 

11) «сөйлеуші батырманың» көмегімен сөздік хабарлама, сөз немесе ым 

арқылы бөлме ішіндегі отбасы мүшелері, жақын таныстарымен сәлемдеседі, 

қоштасады; 

12) баланың қоршаған ортадағы адамдарға уайымдайды, мейірімділік 

танытады: ересек адамның қамын ойлайды, оған көмектеседі, міндетті түрде 

кезектілігі бар  әрекетті жасайды. 

151. Сөйлеуді дамыту (баланың ауызша (дыбыстық) сөйлеу тілін 

қалыптастыру және дамыту): 

1) педагогтың сөйлеу және заттық әрекетіне еліктеуге үйрету: дыбысқа 

еліктеуді айту, дидактикалық ойын, заттармен әрекет жасау барысында толық 

сөздік қорын қолдана білу; 

2) ойыншықтарды, заттарды, әрекеттерді атау (дидактикалық ойын 

жүргізу, пиктограмма қою арқылы ауызша айту жолы арқылы)  талпынысын 

ынталандыру; 

3) ауызша сөйлеу тіліне былдырлау, толық сөздер, қысқа сөз тізбектерді 

қолдануға рұқсат беріледі; 

4) ересек адам мен балаға (педагогқа еліктеу бойынша) өтініш «бер,берші 

допты» білдіруге үйрету; 

5) педагогқа еліктеу бойынша саусақтың (саусақ гимнастикасы) әртүрлі 

қалпын орындауға, бұлдырлау мен толық формада жануарлардың атауымен 

саусақ қалпын сәйкестендіруге үйрету. 

152. Үлгі ретіндегі сабақ тақырыптары: үлкендер мен балалардың 

есімдері; отбасы; ойыншықтар;жемістер;көкіністер;киім және аяқ киім;азық-

түлік;мейрам; жануарлар. 

153. Сөйлеуді дамыту (баланың ауызша (дыбыстық) сөйлеу тілін 

қалыптастыру және дамыту) бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) сабақта және тұрмыстық жағдайда қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркесінің мәнін түсінеді; 

2) сабақта және тұрмыстық жағдайда қолданылатын сөз тіркесінің мәнін 

түсінеді. 
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154. Сөйлеу материалдары баланың мүмкіндігіне қарай таңдалынып 

алынады. 

 

 

6-параграф. 2-жартыжылдық 

 

155. Көру және есту қабілеттерінің қатар бұзылыстары болған кездегі ым-

ишараттық, дактильді-қатынас сөйлеуді қалыптастыру: 

1) «күн тәртібі» құрамындағы тактильды қабылданатын белгілерді түзу 

(көлдеңнен) реттілігінде тұрақтануға жәрдемдесу;  

2) коммуникативті кітапта «таңдау тақтасынан» ұқсас белгілерді тануға 

үйрету; 

3) соңғы ақпаратты ересек адамнан балаға немесе керісінше  жеткізу 

кезінде ересек адам мен тактильды қабылданатын ымдар арасындағы зейінді 

анықтауға үйретуді жалғастыру;  

4) кеңістіктегі шарттарды күрделендіру кезеңін де дактильды формада 

ым/сөздерге сәйкес коммуникативті серіктесінің қолындағы қалаған заттар 

арасына зейін қоюды анықтауға үйретуді жалғастыру; 

5) тактильды қабылданатын ымның маңыздылығын  түсінуіне 

жәрдемдесу: нақты заттар мен жағдаяттарда («тісті ысу»): «тіс пастасының 

түтігі» «тіс щеткасы»оларды сәйкес жағдаяттарға сәйкестендіру ( «тісті жуу»); 

6) шынайы өмірдің заттары мен нақты түсініктеріне сай тактильды 

қабылданатын ымды сәйкестендіруге үйрету; 

7) қарама-қарсы мәні бар (үлкен-кіші, таза-кір) белгілерді түсінуге 

жәрдемдесу; 

8) болып жатқан оқиғаның орнына және басқа да орынға 

орналастырылған тактильды қабылданатын белгілер арасында байланыс 

орнатуға үйрету; 

9) өзінің ниетін нақтылауға келісу/келіспеу немесе бас тарту/ келісімін 

бермеуін қарапайым «сөз тіркесімен» айтуға жәрдемдесу: мысалы, аюға 

көрсету-ым «Иә» - «Мен аюмен ойнағым келеді»; 

10) әңгімелесушінің сөзінен келістім/келіспедімді айтуға үйрену; 

11) коммуникативті кітаптағы «басынан-содан соң» жағдайында, күн 

тәртібін «Бастапқы да не істейміз?» құру кезінде  «таңдау тақтасындағы» 

тактильды қабылдау белгілерін таңдау жағдайындағы ересек адамның 

қатынасына сәйкес нақты және жалпылауыш талаптарды  «қалыптастыру» 

біліктілігн қалыптастыру;  

12) сөйлеу тілінің ым-ишараттық-байланыс формасынан, дактильды 

байланыс формасына көшу бойынша жұмыс дағдысын қалыптастыру; 

13) «Кешіктірілген көмек» стратегиясымен ым арқылы адамға немесе 

басқа біреуге көмек көрсетуді сұрау біліктілігін қалыптастыру; 
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14) коммуникативті кітапта ересек адамның ым-ишараттық/немесе сөздік 

қатынасына жауап ретінде «тақта таңдауынан» кеңейтілген көрнекілікті 

таңдауда жағдайында тактильды қабылданатын белгілерді таңдауға үйрету. 

156. Көру және есту қабілеттерінің қатар бұзылыстары болған кездегі ым-

ишараттық, дактильді-қатынас сөйлеуді қалыптастыру бойынша күтілетін 

нәтиже: 

1) «күн тәртібі» құрамындағы тактильды қабылданатын белгілерді түзу 

(көлдеңнен) реттілігінде тұрақтандырады;  

2) коммуникативті кітапта, «таңдау тақтасынан» ұқсас белгілерді біледі; 

3) тактильді қабылданатын ымның маңыздылығын  түсінеді: нақты заттар 

мен жағдаяттарда («тісті ысу»): «тіс пастасының түтігі» «тіс щеткасы» оларды 

сәйкес жағдаяттарға сәйкестендіру ( «тісті жуу»); 

4) қарама-қарсы мәні бар (мысалы, үлкен-кіші, таза-кір) белгілерді 

түсінеді; 

5) болып жатқан оқиғаның орнына және басқа да орынға 

орналастырылған тактильды қабылданатын белгілер арасында байланыс 

орнатады; 

6) келіседі/келіспейтінін айтады;  

7) «коммуникативті кітаптағы «басынан-содан соң» жағдайында, күн 

тәртібін «Бастапқыда не істейміз?» құру кезінде  «таңдау тақтасындағы» 

тактильді қабылдау белгілерін таңдау жағдайындағы ересек адамның 

қатынасына сәйкес нақты және жалпылауыш талаптарды қалыптастырады;  

8) «Тежелуге байланысты көмек» стратегиясын іске асыруда ым-ишарат 

арқылы қызмет (көмек) көрсету туралы сұрайды; 

9) коммуникативті кітапта ересек адамның ым-ишараттық/немесе сөздік 

қатынасына жауап ретінде «тақта таңдауынан» кеңейтілген көрнекілікті 

таңдауда жағдайында тактильды қабылданатын белгілерді таңдайды. 

157. Зат-белгілерін, суреттерді пайдалануымен байланысты дағдыларды 

қалыптастыру: 

1) тұрмыстық және заттық әрекеттерді, құрдастаы мен ересек адамның 

мимикасы мен интонациясына еліктеуге; артикуляциялық қимылдарға еліктеу; 

иллюстрациялық әрекеттерге еліктеуге үйретуді жалғастыру;  

2) музыка мен есептеу бойынша таныс қимылды қайталауға үйрету;  

3) ойын барысында өз кезегін күту, кезектілікті сақтау біліктілігін бекіту; 

4) ересек адамның балаға қарасты айтылған ым және ым-ишараттық 

сындарын имитациялауға жәрдемдесу; 

5) әрекетін реттілігі, оны орындаудың басталуы мен аяқталуына қарасты 

ересек адамның сөздік және ым-ишараттық  сынын түсінуге ынталандыру; 

6) келбеті мен дене бөлігінің, ойыншықтың, азық-түліктің,киімдер, аяқ 

киімдер, ыдыс-аяқ, жиһаз, көліктер қызметтері; заттарды, әрекеттерді, 

белгілерді, іздеу құрамы бар оқиғаларды  ым-ишараттық, сөздік белгілеу 

(Қайда? Қашан? Қандай?), нақты көрнекі таңдалған жағдаятта (2-12 суреттен, 2-



49 

7 заттар ішінен) ересек адамның өтініші мен репродуктивті сұрақтар («Бер,әкел 

көрсет») туралы түсініктерін қалыптастыру; 

7) сөздік қатынас және нұсқаушы ым негізінде ересек адамның өтінішін 

орындауға үйрету: «Маған бер.....және » (бөлмеде бар 4 заттан 2 затты табу); 

8) бір затқа қарасты («Қуыршақты ал, тамақтандыр, төсекке жатқыз»); үш 

затқа байланысты екі сатылы нұсқау («Қуыршақты төсекке жатқыз және 

бөтелке бер») үш сатылы нұсқауды түсіну және орындауға жәрдемдесу;   

9) заттардың күйі, белгісіне қарасты нұсқауды орындау біліктілігін 

қалыптастыру: екі заттан – кіші және үлкен – оның ішінен үлкен, кішіні таңдау; 

ым-ишараттық және сөздік өтініш бойынша затты басқа затқа салу; топтан 

бірдей затты таңдау: «осындай», «ондай емес»;  

10) ым-ишараттық-сөздік тұрғыдағы мақтау мен мадақтауды түсіндіруді 

жалғастыру; таныс, қайталанатын оқиғаларды қарапайым түрде айтып бере алу; 

11) бір-екі фигура түріндегі сюжеттік картинканы түсінуге жәрдемдесу: 

«сен және мен серуенге шығуға киінеміз»; 

12) келбеті мен дене бөлігін, ойыншықтарды, азық-түлікті,киімдер, аяқ 

киімдер, көліктер, жануарлар, адамдардың кәсібін,  ауа райының негізгі күйін; 

ересек адамның сұрағына жауап беру кезінде тұрмыстық жағдаяттарды, 

әрекеттерді, кейбір белгілер мен күйлерді ым-ишараттық (сурет немесе сөйлеу 

тілі) белгілеуге жәрдемдесу; 

13) «Сәлеметсіз бе», «Рахмет», «Сау болыңыз» әлеуметтік маңызы бар 

түсініктерді меңгеруге жәрдемдесу; 

14) «Қалын қалай?», «Үйде не істедің?», «Кім сені әкелді?», «Сен 

қуыршақпен ойнайсын ба?», «Не қалайсын?»; деген қатынасқа ½ ым-

ишараттық және сөзбен жауап беруге көмектесу;  

15) «Мен», «Сен», «Ол»; «Менікі», «Сенікі», «Маған», «Саған» деген 

сөзді түсіну және әрі қарай ым-ишарат (сөзді) дифференциациялауға 

жәрдемдесу. 

158. Коммуникацияның белгілер жүйесін меңгеру бойынша күтілетін 

нәтижелер: 

1) коммуникацияны белгілік құралдарын қатынаста белсенді қолдану; 

2) қайда? қашан? қандай? деген сұраққа заттардың (адамдардың) 

бағытын, қасиетін орналасқан орнын сипатай алады; 

3) «Иә»/«Жоқ», мысалы, «Қуыршақты алуға бола ма?» жауабын  талап 

ететін сұраққа әрекетті, орналасқан орны туралы сұрақтарды қолданады; 

4) «сөйлеуші батырманың»  көмегімен сөздік хабарлама, сөз немесе ым 

арқылы бөлме ішіндегі отбасы мүшелері, жақын таныстарымен сәлемдеседі, 

қоштаса алады; 

5) сөздік қатынас және нұсқаушы ым негізінде ересек адамның өтінішін 

орындайды: «Маған бер.....және » (бөлмеде бар 4 заттан 2 затты табу); 

6) бір затқа қарасты («Қуыршақты ал, тамақтандыр, төсекке жатқыз»); үш 

затқа байланысты екі сатылы нұсқау ( «Қуыршақты төсекке жатқыз және 

бөтелке бер») үш сатылы нұсқауды түсінеді және орындайды;   
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7) заттардың күйі, белгісіне қарасты нұсқауды түсінеді және орындайды: 

екі заттан – кіші және үлкен – оның ішінен үлкен, кішіні таңдау; ым-ишараттық 

және сөздік өтініш бойынша затты басқа затқа салу; топтан бірдей затты 

таңдау: «осындай», «ондай емес»;  

8) ым-ишараттық-сөздік тұрғыдағы мақтау мен мадақтауды түсіндіруді 

жалғастыру; таныс, қайталанатын оқиғаларды қарапайым түрде айтып береді;  

9) бір-екі фигура түріндегі сюжеттік картинканы түсінеді:  «Ваня және 

Таня серуенге шығу үшін киініп жатыр»; 

10) келбеті мен дене бөлігін, ойыншықтарды, азық-түлікті,киімдер, аяқ 

киімдер, көліктер, жануарлар, адамдардың кәсібін,  ауа райының негізгі күйін; 

ересек адамның сұрағына жауап беру кезінде тұрмыстық жағдаяттарды, 

әрекеттерді, кейбір белгілер мен күйлерді ым-ишараттық (сурет немесе сөйлеу 

тілі) белгілеуге талпынады; 

11) «Қалың қалай?», «Үйде не істедін?», «Кім сені әкелді?», «Сен 

қуыршақпен ойнайсын ба?», «Не қалайсын?»; деген қатынасқа ½ ым-

ишараттық және сөзбен жауап береді;  

12) «Мен», «Сен», «Ол», «Менікі», «Сенікі», «Маған», «Саған»сияқты 

ым-ишарат/сөздерді түсінеді және ажыратады; 

13) қажетті коммуникациялық құралдармен диалогқа түседі және 

аяқтайды. 

159. Сөйлеуді дамыту(баланың ауызша сөйлеу тілін дамыту және 

қалыптастыру): 

1) сөздік материалды (педагогпен бірге, педагогтан кейін) бейнелейтін-

ілесетін сөздермен айтып беру дағдыларын қалыптастыруды жалғастыру; 

2) баланы барлық сабақтарда, тұрмыста бейнелейтін-ілесімді сөздер мен 

сөз тіркесін айтуға үйрету; 

3) баланы сабақта және тұрмыста ауызша сөздерді (бер, ал, көрсет, 

көмектес) айтуға үйрету; 

4) сабақ пен тұрмыстық жағдайды (жуу, қолды сүрт, дәретханаға 

барыңыз) ұйымдастырумен байланысты нұсқаулықтарды түсінуге  және 

орындауға үйрету; 

5) көру-есту арқылы қабылдау кезінде таныс сөздер мен сөз тіркесін  

жақсы ажыратуға үйрету; 

6) күнтәртіп сәттерін және сабақ процесінде педагогтың көмегімен «Бұл 

не? Мұнда не бар?» сұрағын қолдануға (ауызша және карточка бойынша), 

заттардың атын айқындау; 

7) қысқа сөз тіркестерін және сөздерді бейнелі айтуын немесе өздігімен 

әрекеттенуін қалыптастыру ; 

8) ауызша нұсқаулықтарды (бұйрық райдағы етістікті қолдану) түсінуге 

және орындауға үйрету: «Бер, берд оп (алма…), басты көрсет (аяқ,қол), 

шаршыны ал (қуыршақты )»; 
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9) ашық райдағы етістікті қолдануы бар сөйлемді түсіну және ажыратуға 

үйрету: «Аю құлады»,«Бала жүгіріп барады». Суреттегі бейнеленген әрекетті 

көрсету. 

160. Сөздік материал (сабақтар мен тұрмыста қолданылады): жуу, сүрт, 

маған кел, бар серуенде, ал, көрсет, қой, сөйле, жабыстыр, сурет сал, жүгіреді, 

жейді, ішеді, жүріп келеді, отыр; апа, (атай), ата, аға, ұл, қыз; сүт, компот; қияр, 

қызанақ; апельсин; пальто, тон, қалпақ, қолғап, орамал, шұлық; етік, пима; бас, 

қол, аяқ, көз, құлақ, ауыз, мұрын; сиыр, ат, үйрек, әтеш, қоян, түлкі, қасқыр, 

көбелек, қоңыз; кесе, тәрелке, қасық; үстел, шкаф, орындық, төсек; қыс, суық, 

қар (жаңбыр) жауды, көктем, күн жарқырап тұр, жел соғым тұр, жылы, 

шөп,гүл, жапырақ, үлкен, кіші, таза, кір, қызыл,жасыл, көк, сары, тәтті, дәмді. 

Қайда? Қандай? Не бар? Жуу (сүрт) қолыңды (аяғыңды..). Тәте (мама),бер (ал) 

доп (қуыршақ, қоян). Аяғыңды көрсет (көз, құлақ, ауыз). Қасықты қой 

(қалпақты…). Ұл ( қыз) жүгіреді (отыр, құлады). 

161. Үйретілетін біліктер: 

1) дауыс ырғақ күшін өзгертіп (қатты-жай) сөздер буындарды айту; 

2) сөйлеу мүшелерінің қимылын және ірі қимылдардағы ырғақ сезіміне 

тәрбиелеу, ырғақпен жұмыс: айтылған сөздің қолмен үйлесімділігі 

(шапалақтау); 

3) жүрумен сөздің үйлесімділігі; 

4) әуен мен сөйлеу тілін ажырату; 

5) дем алу мен дауысты дамыту үшін  дауссыз дыбысы жоқ  күрделі сөз 

қолданылады. 

162. Күтілетін нәтижелер: 

1) бейнелеуші ілеспелі айта алады; 

2) барлық сабақтарда, тұрмыста сөздер мен сөйлемдерді айта алады;  

3) сөздер айтады  (бер, ал, көмектес, көрсет);  

4) сабақ пен тұрмыстық жағдайды  (жуу, қолды сүрт, дәретханаға 

барыңыз) ұйымдастырумен байланысты нұсқаулықтарды түсінеді  және 

орындайды; 

5) көру-есту арқылы қабылдау кезінде таныс сөздер мен сөз тіркесін  

жақсы ажыратады. 

 

 

7-параграф. «Таным» білім беру саласы 

 

163. «Таным» білім беру саласының базалық мазмұны келесі 

ұйымдастырылған оқу қызметтерінде жүзеге асырылады: сенсорика, кеңістікте 

бағдарлай білу, жаратылыстану, қарапайым математикалық ұғымдарды 

қалыптастыру, құрастыру.  

164. Мақсаты – сенсорлық емес психикалық функциялармен бірге 

сақталған анализаторлардың негізінде баланың танымдық қабілетін дамыту 

және түзету. 
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165. Міндеттері: 

1) озаттардың мәнді белгілерін ерекшелеу, салыстыру, бақылау 

біліктілігін қалыптастыру негізінде танымдық тәжірибесін молайту; 

2) түсінік қалыптастыру мақсатында заттар туралы білімдерін жалпылау 

және топтастыру амалдарын үйрету;  

3) перцептивті әрекетті қалыптастырудың негізі ретінде заттық-

тәжірибелік әрекетті дамыту; 

4) кеңістікте бағдарлану дағдыларын дамыту. 

 

 

8-параграф. 1-жартыжылдық 

 

166. Сенсорика. 

167. Иіс пен дәм сезуді дамыту: 

1) қарапайым иістерді ажыратуға үйрету; 

2) қолданылатын тамақтар әртүрлі дәмде болатыны туралы білімдерін 

бекіту (тәтті кәмпит, қышқыл алма); 

3) ас азық-түлікке тән иістерді ажыратуға үйрету;  

4) бірнеше иістерден бірдей иістерді табуға ынталандыру; 

5) тірі және өлі  табиғат объектілері мен заттардың шынайы иістерімен 

таныстыру; 

6) тұрмыстық және тамақ иістерін ажыратуға үйрету; 

7) қоршаған кеңістіктегі иісті заттармен сәкестендіруге үйрету. 

168. Тактильды қабылдауының дамуы: 

1) нақты және контрастылы тактильды қоздырғыштарға зейіндерін 

тұрақтандыруға үйрету; 

2) заттың көлемі мен формасын ескере отырып, затты алу біліктілігін 

бекіту; 

3) беткі жамылғысының құрылымымен ерекшеленетін табиғи 

матриалдарды қолдану арқылы тактилды қабылдауын дамытуды жалғастыру; 

4) ашық көзімен беткі жамылғысы әртүрлі заттарды қолмен қысуға 

үйрету; 

5) арнайы қозғалғыш қимылмен зерттеуге үйрету; 

6) алақан, қол, саусақтарымен заттарды зерттеу біліктілігін 

қалыптастыру; 

7) өз-өзіне қолына және массаж жасау арқылы тактильды қабылдауын 

дамытуға жәрдемдесу; масаж щеткасының көмегімен арқаға массаж жасау. 

169. Қалдық көру арқылы қабылдауының дамуы: 

1) қолмен қағып алуды қалыптастыру, қол мен көз қимылын бақылау, 

затқа көз тоқтатуға үйрету; 

2) ересек адаммен қарым-қатынас жасау шенберінде заттар мен 

ойыншықтарға қызығушылығын дамытуды жалғастыру;  

3) диалог бойынша серіктесіне зейінін тұрақтандыруға жәрдемдесу;  
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4) тактильды қабылданатын графикалық белгілер (фота, сурет) және 

ойыншықтарға, оның  бөліктеріне,заттарға көз тоқтатуына ынтасын шақыру ; 

5) кеңістікте орналасуына қарай заттардың бі-біріне қатынасына қарай 

зататрдың бөліктерін орналастыруға үйрету;  

6) заттарды формасы бойынша (дөңгелек, төртбұрыш, тіктөртбұрыш) түсі 

бойынша (көк,қызыл, сары), мөлшері бойынша (үлкен-кіші) 

дифференцациялауға үйрету; 

7) сандық белгіге (біреу-көп)бағдарланауға үйрету; 

8) есептеуші таяқшаның көмегімен ересек адамның әрекетіне еліктеу 

арқылы құрастыру элементтерін кеңістікте орналастыруға үйрету; 

9) еліктеу бойынша қарапайым құрылыс құру біліктілігін бекіту; 

10) еңкею тегістігінде баланың бормен сурет салуға ынталандыру; 

11) форма және көлемі бойынша бірдей заттарды сәйкестендіру 

біліктілігін бекіту; 

12) көлемі бойынша үш зат арасындағы (үлкен,кіші-ең кіші) сәйкесті 

туралы түсініктерін қалыптастыру; 

13) үш мүмкіндіктен берілген сенсорлық қасиеті бойынша затты таңдауға 

үйрету. 

170. Есту қабілетін дамыту: 

1) сөздік емес дыбыстарға қызығушылығын ояту, оған жауап қайтаруын 

дамыту; 

2) сөздік емес дыбыстарды дифференциациялау біліктілігін дамыту; 

3) әртүрлі қашықтықта (жақын-алыс) дыбыс дереккөзін табуға үйрету; 

4) бағытты дұрыс табуға, қайдан дыбыс шығып жатқанын, өз орналасқан 

жерін анықтау, қимыл бағытын анықтауға үйрету; 

5) шулы ортада ересек адамның даусын тыңдауға үйрету; 

6) заттың дыбысталуы бойынша (ойыншық, сылдырмақ, музыкалық 

ойыншық) дұрыс дыбысталған ойыншықты табуға үйрету; 

7) еліктеу бойынша дұрыс дыбысталған ойыншықты табуға, өздігімен 

дыбысқа еліктеуді жасауға үйрету; 

8) ақырын және қатты дауысты шығару үшін  дыбыс күшін өлшеуге 

үйретуді жалғастыру; 

9) шум сипаты бойынша ажырату, оларға эмоционалды жауап қайтаруға 

үйрену: қуанышты дыбысқа қуанышты мимика, сәйкес қимылғаестуін 

тұрақтандыру. 

171. Вестибулярлы аппаратын дамыту: 

1) шынтаққа тіреліп, ішпен жату қалпында (ойнау, сурет салу) жұмыс 

жасауға баланы үйрету; 

2) алдындағы ойыншықты итеру арқылы тосқауылдан айналып қозғалуға 

үйрену; 

3) аяқтың ұшында жүруді бекіту; 

4) тізқатар тұруға үйрету; 

5) аяқтың кезектілігімен баспалдақ бойынша түсуге үйрету; 
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6) сүйенішпен бір аяқта тұру қалпында қимыл үйлесімділігінің дамуына 

жәрдемдесуді жалғастыру (оң және солға бөлек); 

7) допты аяқпен тебуге үйрету; 

8) допты екі қолымен ұстап көлдеңнен лақтыруға үйрету; 

9) екі қолымен допты ұстап алуға үйрету; 

10) таяқша арқылы атап өтуге үйрету; зат астына еңбектеу; 

11) ересектің көмегімен гимнастикалық таяқша бойынша жүруге үйрету; 

12) гимнастикалық таяқшадан атап өтуге үйрету; 

13) тік және көлдеңнен жазықтықта сурет салуға үйретуді жалғастыру.  

172. Күтілетін нәтижелер: 

1) қарапайым иістерді ажырату; 

2) қолданылатын тамақтар әртүрлі дәмде болатыны туралы біледі (тәтті 

кәмпит, қышқыл алма); 

3) азық-түліктерге тән иістерді ажыратады; 

4) бірнеше иістерден бірдей иістерді табады; 

5) тұрмыстық және тамақ иістерін ажыратады; 

6) қоршаған кеңістіктегі иісті заттармен сәкестендіруге үйрету; 

7) нақты және контрастылы тактильды қоздырғыштарға зейіндерін 

тұрақтандырады; 

8) заттың көлемі мен формасын ескере отырып, затты алады 

9) ашық көзімен беткі жамылғысы әртүрлі заттарды қолмен қысады; 

10) арнайы қозғалғыш қимылмен зерттеуді қолданады; 

11) алақан, қол, саусақтарымен заттарды зерттейді; 

12) қолмен қағып алуды қалыптастыру, қол мен көз қимылын бақылау, 

затқа көз тоқтатады; 

13) ересек адаммен қарым-қатынас жасау шенберінде заттар мен 

ойыншықтарға қызығушылық танытады;  

14) диаолог бойынша серіктесіне зейінін тұрақтандырады;  

15) тактильды қабылданатын графикалық белгілер (фота, сурет) және 

ойыншықтарға, оның  бөліктеріне,заттарға көз тоқтатады; 

16) кеңістікте орналасуына қарай заттардың бір-біріне қатынасына қарай 

заттардың бөліктерін орналастырады;  

17) заттарды формасы бойынша (дөңгелек, төртбұрыш, тіктөртбұрыш) 

түсі бойынша (көк,қызыл, сары), мөлшері бойынша (үлкен-кіші) 

дифференцациялайды; 

18) сандық белгіге (біреу-көп)бағдарланады; 

19) есептеуші таяқшаның көмегімен ересек адамның әрекетіне еліктеу 

арқылы құрастыру элементтерін кеңістікте орналастырады; 

20) еліктеу бойынша қарапайым құрылыс құрады; 

21) еңкею тегістігінде баланың бормен сурет салуға талпынады; 

22) форма және көлемі бойынша бірдей заттарды сәйкестендіреді; 

23) көлемі бойынша үш зат арасындағы (үлкен,кіші-ең кіші)  

сәйкестіндіруге талпынады; 
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24) үш мүмкіндіктен берілген сенсорлық қасиеті бойынша затты 

таңдайды. 

25) сөздік емес дыбыстарға қызығушылығын ояту, оған жауап қайтарады; 

26) сөздік емес дыбыстарды дифференциациялайды; 

27) әртүрлі қашықтықта (жақын-алыс) дыбыс дереккөзін табады; 

28) бағытты дұрыс табуға, қайдан дыбыс шығып жатқанын, өз орналасқан 

жерін анықтау, қимыл бағытын анықтайды; 

29) шулы ортада ересек адамның даусын тыңдайды; 

30) заттың дыбысталуы бойынша (ойыншық, сылдырмақ, музыкалық 

ойыншық) дұрыс дыбысталған ойыншықты табады; 

31) еліктеу бойынша дұрыс дыбысталған ойыншықты табуға, өздігімен 

дыбысқа еліктейді; 

32) ақырын және қатты дауысты шығару үшін  дыбыс күшін өлшейді; 

33) шуды сипаты бойынша ажыратып, оларға эмоционалды жауап 

қайтарады: қуанышты дыбысқа қуанышты мимика, сәйкес қимылға естуін 

тұрақтандырады; 

34) шынтаққа тіреліп, ішпен жату қалпында (ойнау, сурет салу)  жұмыс 

жасайды; 

35) алдындағы ойыншықты итеру арқылы тосқауылдан айналып өтеді; 

36) аяқтың ұшында жүруге талпынады; 

37) тізқатар тұруға талпынады; 

38) аяқтың кезектілігімен баспалдақ бойынша түседі; 

39) сүйенішпен бір аяқта тұру қалпында қимыл үйлесімділігіне 

талпынады (оң және солға бөлек); 

40) допты аяқпен тебуге талпынады; 

41) допты екі қолымен ұстап көлдеңнен лақтырады; 

42) екі қолымен допты ұстап алады; 

43) таяқша арқылы атап өтеді; зат астынан еңбектейді; 

44) ересектің көмегімен гимнастикалық таяқша бойынша жүреді; 

45) гимнастикалық таяқшадан аттап өтеді; 

46) тік және көлдеңнен жазықтықта сурет салады.  

173. Кеңістікте бағдарлай білу: 

1) балаға қоршаған кеңістікте қозғалу үшін өз денесінен қарай жүру 

нүктесі екенін санасына жеткізу; 

2) кеңістікте бағдарлану үшін қалдық көруін қолдану дағдысын 

қалыптастыру; 

3) өз дене бөлігін ересек адамның, қуыршақтың дене бөлігімен 

сәйкестендіруге үйрету ; 

4) дене бөліктерінің кеңістікте орналасу туралы түсініктерін 

қалыптастыруды (бас-жоғары, аяқ-төмен, сол қол, оң қол) дамыту; 

5) үй, бөлме ішінен шығу негізінде жақын ортада бағдарлана алуын 

жалғастыру; 
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6) баланы бөлме кеңістігінде және заттардың кеңістікте орналасуына 

(анда, мында), қоршаған орта, сурет салу, жапыстыру,  құрастыру, заттық-ойын 

әрекетіне бағдарлана алуға үйрету; 

7) топ кеңістігінде бағдарлана алуға үйрету, ұйықтан тұруды түсіну: 

дәретханаға бар, топқа бар; пиктограмманы қолдану; 

8) бөлмеден және балбақшадан тыс кеңістікте бағдарлануға үйрету; 

9) жүру амалын, жүру кезінде қол мен аяқтың үйлесімділігін  сақтауын 

жалғастыру; 

10) баспалдаққа дұрыс түму мен шығу біліктілігін дамыту  (өз әрекетін 

дактильды-ым-ишараттық немесе сөздік (қалдық естуі бар кезде)  формада 

тұтқадан ұстау, бір аяғын қою, бір аяғын баспалдаққа қою: «Мен жоғарыдамын. 

Мен төменге түсемін»; 

11) баланы ауыспалы кеңістікпен таныстыру, мысалы, үстелге жету үшін 

алдындағы ойыншықты алу. 

174. Күтілетін нәтижелер: 

1) балаға қоршаған кеңістікте қозғалу үшін өз денесінен қарай жүру 

нүктесі екенін біледі; 

2) кеңістікте бағдарлану үшін қалдық көруін қолданады; 

3) өз дене бөлігін ересек адамның, қуыршақтың дене бөлігімен 

сәйкестендіреді; 

4) дене бөліктерінің кеңістікте орналасу туралы түсініктері бар; 

5) үй, бөлме ішінен шығу негізінде жақын ортада бағдарлана алуға 

талпынады; 

6) жүру амалын, жүру кезінде қол мен аяқтың үйлесімділігін 

ұштастырады; 

7) баспалдаққа дұрыс түсуді, шығады  (өз әрекетін дактильды-ым-

ишараттық немесе сөздік (қалдық естуі бар кезде) формада тұтқадан ұстау, бір 

аяғын қою, бір аяғын баспалдаққа қою: «Мен жоғарыдамын. Мен төменге 

түсемін»; 

8) баланы ауыспалы кеңістікпен таныс, мысалы, үстелге жету үшін 

алдындағы ойыншықты алу; 

9) баланы  бөлме кеңістігінде және заттардың кеңістікте орналасуына 

(анда, мында), қоршаған орта, сурет салу, жапыстыру,  құрастыру, заттық-ойын 

әрекетіне бағдарланады; 

10) топ кеңістігінде бағдарлана алады, ұйықтан тұруды түсінеді: 

дәретханаға бар, топқа бар; пиктограмманы қолдану; 

175. Жаратылыстану. 

176. Мен және қоршаған орта: 

1) топ педагогын тану, атымен сәйкестендіре алу біліктілігін 

қалыптастыру;  

2) топ балаларын тану, атымен сәйкестендіре алу біліктілігін 

қалыптастыру;  

3) таныс және таныс емес адамдарды тану біліктілігін қалыптастыру. 
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177. Мен және табиғат. 

178. Тәулік бөліктері: 

1) бала орындайтын тәжірибелік әрекет негізінде тәулік (күн-түн) 

бөліктері туралы білімдерін қалыптастыру; 

2) күн мен түннің белгілері туралы білімдерін қалыптастыру (күндіз-

жарық, күн шығады, түнде-қараңғы); 

3) тәулік бөлігімен (күндіз-ойнайды, тамақ ішеді; түнде-ұйықтайды) күн 

тәртібінде нақты әрекетті сәйкестендіру біліктілігін қалыптастыру; 

4) графикалық бейнелерді қолдану арқылы тәулік бөлігін (сөйлеу 

мүмкіндігі бар балаға сәйкес) атауға, күн мен түнді ажырату біліктілігін 

қалыптастыру. 

179. Жыл мезгілдері: 

1) бала орындайтын (жазда-құмда ойнаймыз, қыста-қармен ойнаймыз) 

тәжірибелік әрекет негізінде жыл мезгілдері (жаз-қыс) туралы білімдерін 

қалыптастыру; 

2) жаз-қыс мезгілінің белгілері туралы (жазда-жылоы, ағаштарда жасыл 

жапырақтар; қыста-суық, қар бар) білімдерін қалыптастыру; 

180. Өлі табиғаттың объектілері: 

1) тірі емес табиғат объектілері туралы білімдерін қалыптастыру (құм, 

тас);  

2) тәжірибелік әрекетте (құм-құрғақ, дымқыл) құмның қасиеті мен 

ерекшеленетін белгілері туралы білімдерін қалыптастыру; 

3) құммен (себу, салу, қазу, жапыстыру) әрекет жасау біліктілігін 

қалыптастыру; 

4) таспен таныстыру: кішкентай тастар- балабақша алаңында, 

аквариумде; үлкен тастар-далада. Кішкентайлар- жеңіл, үлкендер-ауыр; 

181. Өсімдіктер: 

1) жақын ортадағы өсімдіктеріне (ағаш, шөп, бөлме гүлдері) 

қызығушылығын ояту; 

2) жемістер (алма, алмұрт) және көкіністер (қияр, қырыққабат) туралы 

білімдерін қалыптастыру; 

3) көкініс пен жемісті сыртқы келбеті мен дәмінен тану біліктілігін 

қалыптастыру;  

4) өсімдіктерге (шыбықтарды сындыруға, гүлдерді үзуге болмайды: 

өсімдіктерге күтім жасау) мейірімділік қатынас жасау біліктілігін 

қалыптастыру; 

5) графикалық бейнелердің көмегімен өсімдіктерді көрсету мен атау 

(сөйлеу тілінде мүмкіндігі бар балаға) біліктілігін қалыптастыру. 

182. Күтілетін нәтижелер: 

1) топ педагогын таниды, атымен сәйкестендіреді;  

2) топ балаларын таниды, атымен сәйкестендіреді;  

3) таныс және таныс емес адамдарды таниды; 
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4) бала орындайтын тәжірибелік әрекет негізінде тәулік (күн-түн) 

бөліктері туралы білімдері бар 

5) күн мен түннің белгілері туралы білімдері бар (күндіз-жарық, күн 

шығады, түнде-қараңғы); 

6) тәулік бөлігімен (күндіз-ойнайды, тамақ ішеді; түнде-ұйықтайды) күн 

тәртібінде нақты әрекетті сәйкестендіреді; 

7) графикалық бейнелерді қолдану арқылы тәулік бөлігін (сөйлеу 

мүмкіндігі бар балаға сәйкес) атауға, күн мен түнді ажыратады; 

8) бала орындайтын (жазда-құмда ойнаймыз, қыста-қармен ойнаймыз) 

тәжірибелік әрекет негізінде жыл мезгілдері (жаз-қыс)туралы білімдері бар; 

9) жаз-қыс мезгілінің белгілері туралы  (жазда-жылы, ағаштарда жасыл 

жапырақтар; қыста-суық, қар бар) білімдері бар; 

10) өлі табиғат объектілерін біледі (құм, тас);  

11) тәжірибелік әрекетте (құм-құрғақ, дымқыл) құмның қасиеті мен 

ерекшеленетін белгілері туралы біледі; 

12) құммен (себу, салу, қазу, жапыстыру) әрекет жасайды; 

13) тастың қасиеттерімен таныс: кішкентай тастар- балабақша алаңында, 

аквариумде; үлкен тастар-далада. Кішкентайлар- жеңіл, үлкендер-ауыр; 

14) жақын ортадағы өсімдіктеріне (ағаш, шөп, бөлме гүлдері) 

қызығушылығы бар; 

15) жемістер және көкіністер туралы білімдері бар; 

16) көкініс пен жемісті сыртқы келбеті мен дәмінен таниды;  

17) өсімдіктерге (шыбықтарды сындыруға, гүлдерді үзуге болмайды: 

өсімдіктерге күтім жасау) мейірімділік қатынас жасайды; 

18) графикалық бейнелердің көмегімен өсімдіктерді көрсетеді,атайды 

(сөйлеу тілінің мүмкіндігі бар балаға). 

183. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру: 

1) ұзындықтары әр түрлі таяқшаларды, қағаз жолақтарын бір-біріне қою 

барысында ұштарын сәйкестендіруге үйрету; 

2) мынадай заттарды сипап көруге беру: куб, цилиндр, конус, 

параллелелипед; 

3) өздікті қолдану (сөз және/немесе ым): тең-тең емес (саны бойынша), 

жоғары-төмен, ұзын-қысқа, жуан-жіңішке (белгілі жағдаяттарда), шар, куб, 

цилиндр, конус. Үшке дейінгі есеппен таныстыру; 

4) үшке дейінгі есеппен таныстыру; 

5) еліктеу, үлгі, сөз бойынша бірдей заттар ішінен біреу және көпті 

ерекшелеуге үйрету; 

6) «біреу», «көп» сөзімен таныстыру;  

7) үш сан шамасында сөздік сипатсыз көптікті тәжірибелік салыстыруға 

үйрету; 

8) саусақтың санымен заттарды сәйкестендіруге қолдану; 

9) ойын және тұрмыста сан бойынша көптіктен бір немесе екі затты 

сәйкестендіріп, таңдауды жүзеге асыруға үйрету; 
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10) күнделікті біріктірілетін заттарды сәйкестендіру; 

11) ойын жағдайында (қуыршақ үлкен-төсек кішкентай, кішкентай үй-аю 

үлкен, қақпа кішкентай-машина үлкен) заттарды көлемі бойынша 

сәйкестендіруге үйрету; 

12) «кішкентай», «үлкен» сөзімен таныстыру; 

13) көлемі бойынша бірдей заттарды сәйкестендіруге үйрету (сабақта 

және тұрмыста); 

14) бір біріне қою және салу арқылы көлем бойынша заттарды 

сәйкестендіру; 

15) нақты кезектілікпен (үлгі бойынша) тізбекке 3-4 (4-6) пирамида 

сақиналырын салу, үй жасау және тізбекті толтыру; 

16) 2-3 дидактикалық ойыншықтан таңдау жұмысы кезінде шар және 

шаршыны ажыратуға және формасын ескеруді үйрету; 

17) «шар», «текше» сөздерімен таныстыру; 

18) «Дәл осындай бер» нұсқауы мен еліктеу бойынша көлемді 

формаларды ажырату. 

184. Күтілетін нәтижелер: 

1) ұзындықтары әр түрлі таяқшаларды, қағаз жолақтарын бір-біріне қою 

барысында ұштарын сәйкестендіреді;  

2) өздікті қолдану (сөз және/немесе ым): тең-тең емес (саны бойынша), 

жоғары-төмен, ұзын-қысқа, жуан-жіңішке (белгілі жағдаяттарда), шар, куб, 

цилиндр, конус. Үшке дейінгі есеппен таныс.  

3) еліктеу, үлгі, сөз бойынша бірдей заттар ішінен біреу және көпті 

ерекшелейді; 

4) «біреу», «көп» сөзімен таныс;  

5) үш сан шамасында сөздік сипатсыз көптікті тәжірибелік салыстырады; 

6) саусақтың санымен заттарды сәйкестендіреді; 

7) ойын және тұрмыста сан бойынша көптіктен бір немесе екі затты 

сәйкестендіріп, таңдайды; 

8) күнделікті біріктірілетін заттарды сәйкестендіреді (кесе - ыдыс, тарелка 

- қасықтар, қорап - қақпақ, 2-3 бөліктен тұратын матрешка); 

9) ойын жағдайында заттарды көлемі бойынша сәйкестендіреді; 

10) «кішкентай», «үлкен» сөзімен таныс; 

11) көлемі бойынша бірдей заттарды сәйкестендіреді (сабақта және 

тұрмыста); 

12) бір біріне қою және салу арқылы көлем бойынша заттарды 

сәйкестендіру; 

13) нақты кезектілікпен (үлгі бойынша) тізбекке 3-4 (4-6) пирамида 

сақиналырн салу, үй жасау және тізбекті толтырады; 

14) 2-3 дидактикалық ойыншықтан  таңдау жұмысы кезінде шар және 

шаршыны ажыратады және формасын ескереді  (игры «Не домалайды, не 

домаламайды», «Терезені тап»-коропка қиығына әртүрлі геометриялық 

фигураларды салу); 
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15) «шар», «шаршы» сөзімен таныс; 

16) «Дәл осындай бер» нұсқауы мен еліктеу бойынша көлемді 

формаларды ажыратады. 

185. Құрастыру: 

1) құрастыру материалдармен жұмыс жасау ниеттерін ояту; 

2) ұзақ мерзімді емес ойынды қолнау мақсатында (қуыршаққа, машинаға 

жиһаз; машинаға гараж, қақпа құру; қуыршаққа үй) баланың көз алдында 

күрделі емес құрастыруларды құрастыру; 

3) басқа балалармен құрастырулар құруға үйрету; 

4) объектілердің кеңістік қасиеттерін (форма, көлем, орналасуы)  

қабылдауын дамытуға жаттығулар мен арнайы дидактикалық ойындар жүргізу; 

5) үлгі бойынша құрастыруға қажетті элементтер жинағын фоннан 

ерекшелеу (мынандай қайда?); 

6) тегіс (графикалық) үлгілерді қолдану; 

7) «толықтыру» амалын амалын қолдану; 

8) графикалық, үлгі және ересек адамға еліктеу  бойынша құрастыруды 

құруға үйрету; 

9) сабақтан тыс, заттық-құрылыс ойындар барысында құрастыру 

бойынша дағдыларын бекіту. 

186. Күтілетін нәтижелер: 

1) құрастыру материалдармен жұмыс жасайды; 

2) басқа балалармен құрастырулар құрастырады; 

3) үлгі бойынша құрастыруға қажетті элементтер жинағын фоннан 

ерекшелейді (мынандай қайда?); 

4) тегіс (графикалық) үлгілерді қолданады; 

5) «толықтыру» амалын (үйге есік пен терезені бекіту), сонымен қатар 

«қосу» амалын қолданады; 

6) графикалық, үлгі және ересек адамға еліктеу бойынша құрастыруды 

құрады; 

7) сабақтан тыс, заттық-құрылыс ойындар барысында құрастыру 

бойынша меңгерген дағдыларын қолданады. 

 

 

9-параграф. 2 - жартыжылдық 

 

187. Сенсорлық даму ішіне иіс және дәм түйсігі, тактильды 

қабылдауының дамуы, қалдық көру арқылы қабылдауын, есту арқылы 

қабылдауын, вестибулярлы аппаратының дамуы кіреді.  

188. Дәм мен иістің дамуы: 

1) қышқыл, тәтті дәмді ажыратуға үйрету; 

2) қолданылатын тамақтың бірдей және әртүрлі дәмі болатыны туралы 

білімдерін бекіту; 

3) күрделі иістерді дифференциациялауға үйрету; 
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4) қоршаған кеңістіктегі иісі бар заттарды сәйкестендіруге үйретуді 

жалғасытру; 

5) иіс бойынша кеңістікте орналасу орнын (асхана, кір жуу бөлмесі, 

дәрігер бөлмесі) анықтауға үйрету. 

189. Тактильды қабылдауының дамуы: 

1) өзіне массаж жасауды қолдану арқылы тактильды қабылдауын дамыту; 

2) форма мен көлемді ескере отырып, затты қолмен алу біліктілігін 

бекіту; 

3) оң және сол қолын ауыстыру арқылы қысып көрумен таныс затты 

тануға үйрету; 

4) қысып көру арқылы көлемді (шар, шаршы), тегіс (төртбұрыш, 

дөңгелек, үшбұрыш), геометриялық фигураларды атауға үйрету; 

5) алақанның сыртқы және ішкі жағымен, саусағымен сұйық және басқа 

заттардың температурасын анықтауын дамытуын жалғастыру; 

6) әртүрлі ауырлықтағы заттарды ажыратуға үйрету; 

7) салмақты әрекет арқылы бағалауға үйрету: бір қолмен, екі қолмен 

көтеріп көру; бір немесе екі алақанда «өлшеп» көру; қолынан затты түсіріп,  

оның баяу және тез құлағанын бақылау; 

8) көлдеңнен кеңістікте алақанмен «сурет салуға» үйрету. 

190. Қалдық көру арқылы қабылдауының дамуы: 

1) қоршаған ортадағы заттарға, олардың түстерін, формаларын байқауға 

көру реакйиясын дамыту, заттармен әрекет жасауын қалыптастыру, қоршаған 

ортаға қызығушылығын оятуға тәрбиелеу; 

2) көру амалы арқылы заттарды зерттеуді қалыптастыру: геометриялық 

фигуралардың формаларын атауға және ажыратуға (дөңгелек, төртбұрыш, 

үшбұрыш) және тегіс бейнелердің формаларымен және геометриялық денемен 

сәйкестендіруге, шынайы көлемді заттардан формаларымен сәйкестендіру; 

3) қоршаған ортадан геометриялық фигураның нақты көлем, түс, 

формасы бойынша заттарды табуға үйрету; 

4) қозғалып бара жатқан объектіні табуға үйрету (доп домалап барады, 

құс ұшып барады; машина жүріп барады); 

5) негізгі түстерді (қызыл, сары, жасыл, көк) атауға және ажыратуға, 

түстердің сенсорлық эталондарын шынайы заттардың түстерімен 

сәйкестендіру; 

6) заттың көлемін салыстыру және ерекшелеу, ажырату (үлкен-кіші) қою 

және салу жолы арқылы заттардың көлемін көзбен салыстыру; үлкен және кіші 

заттарды табу; 

7) геометриялық фигуралар бейнесі бар қиындыны (дөңгелек, төртбұрыш, 

үшбұрыш) өлшем, түсіне сәйкес толтыруға үйрету; 

8) үстіне қою және салу амалы арқылы екі затты өлшеу біліктілігін 

бекіту; 

9) көзбен өлшеуін дамыту; 
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10) заттар тобынан ең үлкен және ең кіші затты таңдауға, бір сенсорлық 

белгісі бойынша (форма, көлем, түс) бірдей заттарды топтастыруға үйрету; 

11) суреттегі бейнелердегі заттарды атау және ажыратуға, реттілікпен 

негізгі белгілерін атауға үйрету; 

12) еліктеу бойынша күрделі емес құрастыруларды құру біліктілігін 

бекіту; 

13) қолмен жасалытн әрекетті көзбен бақылау жасауға үйрету; 

14) түзу және көлдеңнен кеңістік және фронталды кеңістікте орналасу 

(алдында, артында, алыста, жақында) туралы түсініктерін қалыптастыру; 

15) әрекетке бағдарлана отырып, уақыт тәулігі туралы түсініктерін 

қалыптастыру: танертен - жуынамыз, күндіз - түстенеміз, кешке -ұйықтаймыз; 

16) табиғаттың мезгіл уақыттарымен танысу шамасына қарай жыл 

мезгілдері туралы түсініктерін қалыптастыру.  

190. Есту арқылы қабылдауын дамыту: 

1) бірден шыққан екі түрлі музыкалық аспаптың даусын ажыратуға 

үйрету (барабан, баян); 

2) шулы ортада естілген дыбысты ажыратуға үйрету; 

3) сөздік және сөздік емес дыбыстарды дифференциациялауға үйрету; 

4) ырғақ сезімін қалыптастыруға жәрдемдесу; 

5) дыбыстың жоқтығы мен бар болуына реакциясын көрсете отырып, 

сөздік емес дыбыстарды шығаруын дамыту; 

6) әртүрлі аспаптардың дыбыстарының әртүрлігін азыратуға және әрекет 

жасауға, оның әртүрлілігіне (барабан-адымдау, топырлату; баян-секіру, 

шапалақтау) үйрету; 

7) сөздік дыбыстарды тыңдауға, оларды заттармен сәйкестендіруге 

үйрету; 

8) дыбысқа еліктеуге үйрету; 

9) адамның даусын тыңдау, таныс адамның дауысын ажыратуға үйрету; 

10) дыбыс күшін өлшеу арқылы баяу және қатты дауыстарды ажыратуға 

үйретуді жалғастыру.  

191. Вестибулярлы аппартын дамыту: 

1) отыру қалпында, кейінен тұру қалпында баяу тербелуге үйрету 

(алдыға-артқа, солдан оңға қарай); 

2) үстел, барабанды алақанмен немесе екі қолымен соғуға үйрету; 

3) еңкейтілген және көлдеңнен кеңістікте қол құралдарымен сурет салуға 

үйретуді жалғастыру; 

4) көлдеңнен бағытта екі қолымен допты лақтыруға үйрету; 

5) допты екі қолымен қағып алуға үйрету; 

6) аяғымен допты ұруға үйрету; 

7) нақты реттілікпен қимылды орындауға үйрету; 

8) қимыл бағытын өзгертуге үйрету (солға қарай адымда, бұрылды, оңға 

қарай адымдады); 
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9) қарапайым әрекеттерді (кезектілікпен қимылдау) қол саусақтарымен, 

аяқ өкшесімен дұрыс қайталауға үйрету; 

10) әртүрлі темпіде қимылдарды орындауға үйрету; 

11) тосқауылды айналып өтуге үйрету; 

12) нақты кеңістікте заттар бөліктерін бір-біріне сәйкестендіруге үйрету; 

13) бауды байлауға үйрету.  

192.Сенсорлық дамуы бойынша күтілетін нәтиже: 

1) қышқыл, тәтті дәмді ажыратады; 

2) қолданылатын тамақтың бірдей және әртүрлі дәмі болатыны туралы 

біледі; 

3) күрделі иістерді дифференциациялайды; 

4) қоршаған кеңістіктегі иісі бар заттарды сәйкестендіреді; 

5) иіс бойынша кеңістікте орналасу орнын (асхана, кір жуу бөлмесі, 

дәрігер бөлмесі) анықтайды. 

6) форма мен көлемін ескере отырып заттарды ұстайды; 

7) оң және сол қолы ауыстыру арқылы ұстап көру арқылы таниды;  

8) қысып көру арқылы көлемді (шар, шаршы), тегіс (төртбұрыш, 

дөңгелек, үшбұрыш), геометриялық фигураларды таниды; 

9) алақаның сыртқы және ішкі жағымен, саусағымен сұйық және басқа 

заттардың температурасын анықтайды; 

10) әртүрлі ауырлықтағы заттарды ажыратады  (бастапқыды өте 

контрастылы: қанат, алма); 

11) салмақты әрекет арқылы бағалайды: бір қолмен, екі қолмен көтеріп 

көру; бір немесе екі алақанда «өлшеп» көреді; қолынан затты түсіріп,  оның 

баяу және тез құлағанын бақылайды; 

12) көлдеңнен кеңістікте алақанмен «сурет салуға» салады. 

13) қоршаған ортадағы заттарға, олардың түстерін, формаларын байқауға 

көру реакиясын дамытады, заттармен әрекет жасайды, қоршаған ортаға 

қызығушылығын оятады; 

14) көру амалы арқылы заттарды зерттейді: геометриялық фигуралардың 

формаларын атауға және ажыратуға (дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш) және 

тегіс бейнелердің формаларымен және геометриялық денемен сәйкестендіруге, 

шынайы көлемді заттардан формаларымен сәйкестендіру; 

15) қоршаған ортадан геометриялық фигураның нақты көлем, түс, 

формасы бойынша заттарды табады; 

16) қозғалып бара жатқан объектіні табады(доп домалап барады, құс 

ұшып барады; машина жүріп барады); 

17) негізгі түстерді (қызыл, сары, жасыл, көк) атайды және ажыратады, 

түстердің сенсорлық эталондарын шынайы заттардың түстерімен 

сәйкестендіреді; 

18) заттың көлемін салыстырады және ерекшелейді, ажыратады (үлкен-

кіші) қою және салу жолы арқылы заттардың көлемін көзбен салыстырады; 

үлкен және кіші заттарды табады (ойыншықтар, жиһаздар, киімдер); 
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19) геометриялық фигуралар бейнесі бар қиындыны (дөңгелек, 

төртбұрыш, үшбұрыш) өлшем, түсіне сәйкес толтырады; 

20) үстіне қою және салу амалы арқылы екі затты өлшейді; 

21) заттар тобынан ең үлкен және ең кіші затты таңдайды, бір сенсорлық 

белгісі бойынша (форма, көлем, түс) бірдей заттарды топтастырады; 

22) суреттегі бейнелердегі заттарды атау және ажыратуға, реттілікпен 

негізгі белгілерін атайды; 

23) еліктеу бойынша күрделі емес құрастыруларды құрады; 

24) қолмен жасалатын әрекетті көзбен бақылау жасайды; 

25) түзу және көлдеңнен кеңістік және фронталды кеңістікте орналасу 

(алдында, артында, алыста, жақында) туралы түсініктері  бар; 

26) әрекетке бағдарланады, уақыт тәулігі туралы түсініктерін 

қалыптастыру: танертен - жуынамыз, күндіз - түстенеміз, кешке - ұйықтаймыз; 

27) табиғаттың мезгіл уақыттарымен танысу шамасына қарай жыл 

мезгілдері туралы түсініктері бар;   

28) бірден шыққан екі түрлі музыкалық аспаптың даусын ажыратады 

(барабан, баян); 

29) шулы ортада естілген дыбысты ажыратады; 

30) сөздік және сөздік емес дыбыстарды дифференциациялайды; 

31) дыбыстың жоқтығы мен бар болуына реакциясын көрсете отырып, 

сөздік емес дыбыстарды айтады; 

32) әртүрлі аспаптардың дыбыстарының әртүрлігін ажыратады және 

әрекет жасайды, оның әртүрлілігіне (барабан-адымдау, топырлату; баян-секіру, 

шапалақтау); 

33) сөздік дыбыстарды тыңдайды, оларды заттармен сәйкестендіреді; 

34) дыбысқа еліктеуге үйрету; 

35) адамның даусын тыңдайды, таныс адамның дауысын ажыратады; 

36) дыбыс күшін өлшеу арқылы баяу және қатты дауыстарды ажыратады; 

37) отыру қалпында, кейінен тұру қалпында баяу тербеледі (алдыға-артқа, 

солдан оңға қарай); 

38) үстел, барабанды алақанмен немесе екі қолымен соғады; 

39) еңкейтілген және көлдеңнен кеңістікте қол құралдарымен сурет 

салады; 

40) көлдеңнен бағытта екі қолымен допты лақтырады; 

41) допты екі қолымен қағып алады; 

42) аяғымен допты ұрады; 

43) нақты реттілікпен қимылды орындайды; 

44) қимыл бағытын өзгертеді (солға қарай адымда, бұрылды, оңға қарай 

адымдады); 

45) қарапайым әрекеттерді (кезектілікпен қимылдау) қол саусақтарымен, 

аяқ өкшесімен дұрыс орындайды; 

46) әртүрлі темпіде қимылдарды орындайды; 

47) тосқауылды айналып өтуге үйрету; 
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48) нақты кеңістікте заттар бөліктерін бір-біріне сәйкестендіреді; 

49) бауды байлайды.  

193. Кеңістікте бағдарлай білу: 

1) балабақша мен бөлмеде бағдарлана алу біліктілігін бекіту; 

2) басқарушы қолымен оңға солға әріптерді, сандарды орналастыруға 

үйрету; 

3) қимыл бағытын шартты белгілерді (сызық), заттардың орналасуын  

(пиктограмма) қолдану; 

4) адамның схема түріндегі бейнеленген қалпын түсінуге үйрету 

(пиктограмма, сызба бойынша қалыпты орындау); 

5) заттар-ойыншықтардың қарапайым схема-сызбада орналасуын қолдану 

(Қуыршаққа жиһазды орналастыру); 

6) қағаз бетіндегі жоғарыда-төменде бағдарлана алуын түсінуге, бұл 

қатынасты көлемде (ойын, тұрмыста), жазықтықта (сурет салу, аппликация, 

жоспар-схемада) қолдануға үйрету; 

7) әрекетті темпіде орындауын түсіну: баяу, тез; 

8) ойыншықтар, заттар, басқа адамның (өзіне қарай жақын, әлде алыс) 

орналасқан орнын анықтау біліктілігін қалыптастыру; 

9) қоршаған заттардың қызметі (жиһаздар, топтық бөлменің құралдары) 

туралы түсініктерін қалыптастыру; 

10) баладан біртіндеп көру және сипап сезу арқылы таныс заттарды (3 

және одан көп) табуды талап ету; 

11) микрооратада бағдарлана алу дағдыларын қалыптастыру (қағаз 

бетінде). 

194. Күтілетін нәтижелер: 

1) балабақша мен бөлмеде бағдарлана алады; 

2) басқарушы қолымен оңға солға әріптерді, сандарды орналастырады; 

3) қимыл бағытын шартты белгілерді (сызық), заттардың орналасуын 

(пиктограмма) қолданады; 

4) адамның схема түріндегі бейнеленген қалпын түсінеді (пиктограмма, 

сызба бойынша қалыпты орындау); 

5) заттар-ойыншықтардың қарапайым схема-сызбада орналасуын 

қолданады (Қуыршаққа жиһазды орналстыр); 

6) қағаз бетіндегі жоғарыда-төменде бағдарлана алуын түсінеді, бұл 

қатынасты көлемде (ойын, тұрмыста), жазықтықта (сурет салу, аппликация, 

жоспар-схемада) қолданады; 

7) қоршаған заттардың қызметі (жиһаздар, топтық бөлменің құралдары) 

туралы түсініктері бар; 

8) баладан біртіндеп көру және сипап сезу арқылы таныс заттарды  

(3 және одан көп) табады; 

9) микрооратада бағдарлана алу алғашқы дағдылары бар (қағаз бетінде). 

195. Жаратылыстану. 

196. Мен және қоршаған орта. 
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1) топтағы педагогтардың, балалардың аттары туралы түсініктерін 

қалыптастыруды жалғастыру;  

2) таныс және таныс емес адамдарды тануға үйретуді жалғастыру. 

197. Мекен жайы: 

1) мекен жайы ретінде үй туралы түсініктерін қалыпастыру; 

2) үйдегі бөлменің қызметтері мен түрелі туралы білімдерін 

қалыптастыру; 

3) үйдегі заттармен олардың функцианалды қызметтері туралы білімдерін 

қалыптастыру; 

4) үйде орындалатын әрекеттер  туралы түсініктерін қалыптастыру; 

5) ересек адамның көмегімен баланы қоршаған заттарды қызметтері 

бойынша адекваты қолдану біліктілігін қалыптастыру. 

198. Оқу орны: 

1) балабақша бөлмелерінің қызметтері мен түрелі туралы білімдерін 

қалыптастыру;  

2) алаң территориясы туралы білімдерін қалыптастыру; 

3) ересек адамның көмегімен баланы қоршаған заттардың қызметтері 

бойынша адекваты қолдану біліктілігін қалыптастыру. 

199. Тәулік бөліктері: 

1) бала орындайтын тәжірибелік әрекет негізінде тәулік бөліктері  

(күн-түн) туралы білімдерін бекіту; 

2) күн мен түннің белгілері туралы білімдерін(күндіз - жарық, күн 

жарқырайды, түнде-қараңғы) бекіту; 

3) графикалық бейнелерді қолдану арқылы тәулік бөлігін (сөйлеу 

мүмкіндігі бар балаға сәйкес) атауға, күн мен түнді ажырату біліктілігін 

қалыптастыру. 

200. Жыл мезгілдері: 

1) бала орындайтын (жазда-құмда ойнаймыз, қыста-қармен ойнаймыз) 

тәжірибелік әрекет негізінде жыл мезгілдері (жаз-қыс)туралы білімдерін бекіту; 

2) графикалық бейнелерді қолдану арқылы жыл мезгілдерін (қыс-жаз) 

ажыратуға, жыл мезгілдерін (сөйлеу мүмкіндігі бар балаға сәйкес) атау 

біліктілігін қалыптастыру. 

201. Өлі табиғаттың объектілері: 

1) құммен әрекет жасау (себу, салу, қазу, жапыстыру) біліктілігін 

қалыптастыруды жалғастыру; 

2) өлі табиғатың объектілері туралы білімдерін қалыптастыру (су, қар); 

3)сумен, оның қызметімен таныстыру (ішу, жуыну, өсімдікті суғару 

үшін); 

4) судың температурасын анықтау біліктілігін қалыптастыру (жылы-

суық); 

5) тәжірибелік әрекетте  қардың қасиеті мен ерекшеленетін белгісі туралы 

білімдерін қалыптастыру;қармен әрекет жасау (қарды тазалау, ақшақар жасау) 

біліктілігін қалыптастыру. 
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202. Өсімдіктер: 

1) жақын ортадағы өсімдіктеріне (ағаш, шөп, бөлме гүлдері) 

қызығушылығын оятуды жалғастыру; 

2) жемістер және көкіністер туралы білімдерін бекіту; 

203. Күтілетін нәтиже: 

1) жақын ортадағы адамды таниды; 

2) өзі тұратын жерді біледі; 

3) үй жағдайындағы заттардың қызметтерін біледі; 

4) үйде орындалатын әрекеттер туралы түсініктері бар; 

5) ересек адамның көмегімен баланы қоршаған заттарды қызметтері 

бойынша адекваты  қолданады; 

6) бала бақша бөлмелерінің мақсаты туралы түсініктері бар; 

7) ересек адамның көмегімен баланы қоршаған заттардың қызметтері 

бойынша қолданады; 

8) графикалық бейнелерді қолдану арқылы тәулік бөлігін (сөйлеу 

мүмкіндігі бар балаға сәйкес) атауға, күн мен түнді ажыратады; 

9) бала орындайтын практикалық әрекеттер (жазда құммен, қыста қармен 

ойнаймыз)негізінде жыл мезгілдері (жаз-қыс) туралы біледі;  

10) өлі табиғат объектілері (су, қар) туралы түсінігі бар; 

11) судың қызметі туралы біледі (ішу, жуыну, шомылу, гүлдерді суару 

үшін); 

12) практикалық әрекет процесінде қардың айқын, ерекше қасиеттері 

туралы біледі (қар - суық, таза); 

13) қармен жұмыс істей алады (қар жинау, қар кесегін жасау); 

14) жемістер мен көкөністер туралы біледі. 

204. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру: 

1) саусақ санына (үш шамасында) сәйкес қосу және алу амалымен сан 

жағынан кіретін заттарды топпен салыстыру; 

2) «қанша», «тең» (бірдей), «көп», «аз» сөзін қолдануға үйрету; 

3) сөз (ауызша және кестелік түрде), сан, үлгі, еліктеу, бойынша көптіктің 

ішінен 1,2,3 затты ерекшелеуге үйрету; 

4) үш саны шамасында санау арқылы саусақ санына сәйкестендіру; 

5) сан бұл түс, форма, көлем, кеңістікте орналасқан орнына тәуелді 

еместігін түсінуге үйрету; 

6) заттардың тек біртүрлі емес, алуан түрлі топтары бойынша салыстыру; 

7) 1 саны және цифрімен таныстыру (1 цифрі және «бір» сөзі жазылған 

кесте); 

8) 2 саны және цифрімен таныстыру; 

9) 3 саны және цифрімен таныстыру; 

10) 2 және 3 санын құрамын түсінуге жеткізу; 

11) 3 шамасындағы заттарды ашу және жабу арқылы заттарды қосу және 

алуға үйрету; 
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12) сан, нұсқау, еліктеу, форма, көлем, өлшем бойынша әртүрлі 2-3 заттан 

бірнешеу құруды үйрету; 

13) көлемі бойынша бірдей және котрастылы заттарды салыстыруға 

үйрету; 

14) ойында көлемді ескере оытырп, тәжірибелік әрекетте заттарды 

салыстыруға үйрету; 

15) баланы «бірдей» сөзімен таныстыру; 

16) көлемді және жазық формаларды сәйкестендіруге үйрету; 

17) «дөңгелек», «төртбұрыш» сөзін қолдануға үйрету; 

18) заттарды салыстыру кезінде үстіне қою, алу, көру және тактильды 

қимылдар арқылы зерттеу; 

19) мерзім ұзартуды таңдаумен (5-7 сек.дейін) үлгі бойынша форманы 

есте сақтауға үйрету; 

20) бір формадағы фигураның түсі, көлемі, жасалған материалы әртүрлі 

болатыны туралы түсініктерін қалыптастыру; 

21) қоршаған ортадағы ойыншық пен заттың формасын ерекшелеуге 

үйрету; 

22) қорап қиығына геометриялық фигураны кіргізуге үйрету.  

205. Күтілетін нәтижелер: 

1) саусақ санына (үш шамасында) сәйкес қосу және алу амалымен қол 

саусақтарының көмегімен  заттарды топпен салыстырады; 

2) «қанша», «тең» (бірдей), «көп», «аз» сөзін қолданады; 

3) сөз (ауызша және кестелік түрде), сан, үлгі, еліктеу, бойынша көптіктің 

ішінен 1, 2, 3 затты ерекшелейді; 

4) саусақпен санау арқылы үш санын сәйкестендіреді; 

5) сан бұл түс, форма, көлем, кеңістікте орналасқан орнына тәуелді 

еместігін түсінеді; 

6) сан құрамын түсінеді; 

7) көлемі бойынша бірдей және котрастылы заттарды салыстыруады; 

8) ойында көлемді ескере оытырп, тәжірибелік әрекетте заттарды 

салыстырады; 

9) көлемді және жазық формаларды сәйкестендіреді; 

10) «дөңгелек», «төртбұрыш» сөзін қолданады; 

11) заттарды салыстыру кезінде үстіне қою, алу, көру және тактильды 

қимылдар арқылы зерттейді; 

12) мерзім ұзартуды таңдаумен (5-7 сек.дейін) үлгі бойынша форманы 

есте сақтайды; 

13) бір формадағы фигураның түсі, көлемі, жасалған материалы әртүрлі 

болатыны туралы түсініктері бар; 

14) қоршаған ортадағы ойыншық пен заттың формасын ерекшелейді; 

15) қорап қиығына геометриялық фигураны кіргізеді.  

206. Құрастыру 
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1) объектілердің кеңістіктегі қатынасы мен өлшемі, формасын айту мен 

қабылдауын дамыту үшін арнайы жаттығулар мен ойындар жүргізу; 

2) еліктеу және қарапайым үлгі бойынша құрылыс үстел жұмысының 

жинағын (қуыршаққа жиһаз, қақпасы бар үй, жануарларға арналған қоршаулар, 

сырғанақ, көпір) жасауға үйрету; 

3) бір объектіні құрудың бірнеше амалдарымен таныстыру; 

4) ересектің көмегімен үлгіні талдауға үйрету (бөліктерін ерекшелеу, 

орналасқан орнын анықтау, жұмыстың реттілігін белгілеу); 

5) 5 элементке дейін үлгіні күрделендіру (дәл сол объектіні қолдану); 

6) таныс тапсырмаларды орындау үшін алуантүрлі құрылыс 

материалдарын қолдану; 

7) жазық үлгі бойынша құрастырғыштармен таныстыру (объектіні 

құрайтын  элементері бар фронтальды тегіс бетін көрсететін); 

8) нәтижені бағалау үшін заттар мен құрастырғышты сәйкестендіруге 

үйрету; 

9) құрастыруды ойын әрекетіне қосу.  

207. Күтілетін нәтижелер: 

1) еліктеу және қарапайым үлгі бойынша құрылыс үстел жұмысының 

жинағын (қуыршаққа жиһаз, қақпасы бар үй, жануарларға арналған қоршаулар, 

сырғанақ, көпір) жасайды; 

2) ересектің көмегімен үлгіні талдайды (бөліктерін ерекшелеу, 

орналасқан орнын анықтау, жұмыстың реттілігін белгілеу); 

3) таныс тапсырмаларды орындау үшін алуантүрлі құрылыс 

материалдарын қолданады; 

4) нәтижені бағалау үшін заттар мен құрастырғышты сәйкестендіреді; 

5) құрастыруды ойын әрекетіне қосады. 

 

 

10-параграф. «Шығармашылық» білім беру саласы 

 

208. «Шығармашылық» білім беру саласының мазмұны сурет салу, 

мүсіндеу, музыка,тифлографика (біріншілік көру қабілетінің бұзылысы бар 

балалар үшін)ұйымдастырылған оқу қызметтерінде жүзеге асырылады.  

209. Мақсаты - заттарды кезеңмен зерттеу жолы арқылы шығармашылық 

әрекет процесінде шынайы әлемнің бейнесін қалыптастыру; заттық түсініктерін 

нақтылау және жалпылау. 

210. Міндеттері: 

1) бейнелеуші құралдар мен материалдарды ерекшелеу біліктілігін 

қалыптастыру;  

2) бейнелеуші құралдар және материалдармен әртүрлі әрекеттер жасауын 

қалыптастыру;  

3) бейнелеуші материалдармен әрекеттер жасау үшін жағдай құру, 

бейнелеуші әрекетке қызығушылығын қалыптастыру; 
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4) бейнелеуші әрекет пен оның өнімдеріне оңды эмоционалды қатынас 

қалыптастыру. 

 

 

11-параграф. 1-жартыжылдық 

 

211. Сурет салу: 

1) «Дәл осындай қайда?» үлгісі бойынша қарапайым мазмұны бар бейнені 

(заттар, жануарлар, адамдар) ерекшелеуге, тануын дамыту; 

2) бейненің статистикалық мазмұнымен бірге динамикамен бейнеленген 

фигураны (жұбын табу) сәйкестендіруге үйрету; 

3) тығыздығы, түсі бойынша, көлемін үстіне қою және алу бойынша 

заттарды салыстыруға үйрету («қолымен көрсету»); 

4) баланы өздігімен бейнелеуші әрекетке ынталануына жәрдемдесу; 

5) баланы сурет салуға назарын аудару, баланың қолымен бірге сурет 

салу, оның нәтижесін қабылдау барысындағы ортақ қуанышын білдіру (салған 

сапасына қарамастан); 

6) бейнелеуші әркеттің құрадарымен таныстыру; 

7) бет кеңістігін толықтыруға ынталандыратындай үлкен кеңістікте (тақта 

бормен салу, үлкен парақта қалын қылқаламен салу) сурет салу; 

8) баланы нұсқаушы ым немесе былдыр сөздер жолымен «объектілерді» 

бейнелеуге бағыттау; 

9) ассоциативті үлгіде балалармен бірге қуану; 

10) баланы өз жетістігіне қуануға, басқа жұмыстардан өзінің жұмысын 

ерекшелеуге, оны ересек адамдар мен балаларға көрсетуге үйрету; 

11) «жағу» және «жанасу» амалымен таныстыру. 

212. Күтілетін нәтижелер: 

1) бейненің статистикалық мазмұнымен бірге динамикамен бейнеленген 

фигураны (жұбын табу) сәйкестендіреді; 

2) тығыздығы, түсі бойынша, көлемін үстіне қою және алу бойынша 

заттарды салыстырады («қолымен көрсету»); 

3) өздігімен бейнелеуші әрекетке ынталанады; бейнелеуші әркеттің 

құрадарымен таныс; 

4) бет кеңістігін толықтыруға ынталандыратындай үлкен кеңістікте (тақта 

бормен салу, үлкен парақта қалын қылқаламен салу) сурет салады; 

5) баланы нұсқаушы ым немесе былдыр сөздерді атайды. 

213. Мүсіндеу: 

1) пластикалық материалдарда жеңіл орындалатын, қарапайым 

объектілерді зерттеу және ерекшелеу біліктілігін қалыптастыру;  

2) пластилинді үзіп сырғанақ формасын жасау; 

3) пластикалық матреиалдардың (кімге шар керек, шарды 

домалақтаймыз) формасын өзгерту процесінде жапыстыруға қызығушылығын 

қалыптастыру; 
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4) геометриялық фигура бейнесін алу үшін  қажетті формаларды зерттеу 

біліктілігін қалыптастыру;  

5) геометриялық фигура бейнесін алу үшін  қажетті формалармен жұмыс 

жасау біліктілігін қалыптастыру;  

6) түс, көлем бойынша шарларды сырғыту және пластилин үзігімен 

салыстыру. 

214. Күтілетін нәтижелер: 

1) пластикалық материалдарда жеңіл орындалатын, қарапайым 

объектілерді зерттеу және ерекшелейді;  

2) пластилинді үзіп сырғанақ формасын жасайды; 

3) пластикалық матреиалдардың (кімге шар керек, шарды 

домалақтаймыз) формасын өзгерту процесінде жапыстыруға қызығушылығық 

танытады; 

4) геометриялық фигура бейнесін алу үшін  қажетті формаларды 

зерттейді;  

5) геометриялық фигура бейнесін алу үшін  қажетті формалармен жұмыс 

жасайды;  

6) түс, көлем бойынша шарларды сырғыту және пластилин үзігімен 

салыстырады. 

215. Музыка: 

1) адамның ән айтуын, музыкалық аспапты есту арқылы ажырату 

біліктілігін қалыптастыру; 

2) темпі бойынша әртүрлі әуендерді көрсетеді (баяу, жылдам). 

216. Күтілетін нәтиже: 

1) музыкалық дыбысталу дереккөзін (адамның ән айтуын, музыкалық 

аспапты) ажыратады; 

2) музыкалық шығармалар темпін ажыратады. 

217. Тифлографика (біріншілік көру бұзылыстары бар балалар үшін). 

218. Рельефті бейнелерді оқу; 

1) қағаз бетінде бағдарлана алу дағдысын қалыптастыру; 

2) рельефті суретті зерттеу амалымен таныстыру; 

3) нақты заттардың амалының нүктесі туралы түсініктерін қалыптастыру 

(бисер, дән); 

4) бейнелеуші жазықтықтың әртүрлі бөліктерінде орналсақан, бірдей 

және әртүрлі диаметрдегі рельфтік нүктелерді оқуға үйрету; 

219. Рельефті-графикалық әрекет: 

1) рельефті сурет салу үшін құралдармен, құралдармен жұмыс жасаудың 

қарапайым амалдарымен таныстыру; 

2) приборлар тұрған жұмыс үстелінде бағдарлануға үйрету; 

3) приборларды жұмысқа даярлау дағдысын қалыптастыру; 

4) нүктені тесуге үйрету. 

220. Күтілетін нәтиже: 

1) қол саусақтарының атын және орналасуын біледі; 
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2) екі қолмен екі затты ұстайды және ұстап тұра алады; 

3) сипап сезудің көмегімен геометриялық фигураларды ажыратады 

(дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш); 

4) жазықтықтың құрылымы, көлемі бойынша заттарды салыстыру үшін 

сипап сезу амалын қолдана алады; 

5) тану деңгейінде сипап сезуін саралайды;  

6) бейнелеуші жазықтықта рельефті бейнелік нүктені табады; 

7) қолында грифельды ұстай алады;  

8) тифлопедагогпен бірге нүктені теседі (басады). 

 

 

12-параграф. 2-жартыжылдық 

 

221. Сурет салу: 

1) сенсорлық қабылдау бойынша (форма, мөлшері, түсі, үлгі және атауы 

бойынша затты таңдайды) арнайы ойындар мен жаттығулар жүргізеді; 

2) затты контуры бойынша (форманы көру-қимылдаумен пішіндеу) 

қарындашпен, саусағымен жүргізу арқылы анықтауға үйренеді; 

3) көмекші құрал ретінде үстінен басып жүргізуді пайдаланып, 

орындаушы және жүргізу қимылын байланыстыруға үйрету; 

4) сурет салуды аяқтау (мысалы, бала ағаштың суретін салды, ересек адам 

ағаштың астына баланың суретін бейнелейді немесе бірнеше баланы) арқылы 

балалар сурет салу мазмұнын кеңейтеді. 

222.Күтілетін нәтижелер: 

1) арнайы ойындар мен жаттығу барысында форма, мөлшері, түсі, үлгі 

және атауы бойынша затты таңдайды; 

2) затты контуры бойынша (форманы көру-қимылдаумен пішіндеу) 

қарындашпен, саусағымен жүргізеді. 

223. Мүсіндеу: 

1) көлемді формалар мен пластикалық материалдар қасиеттерін 

салыстыру (қамыр жұмсақ, сондықтан түсті қылуға болады; үзіктерін 

алмастыру арқылы түсті пластилин алуға болады; кепкеткеннен кейін бояуға 

болады) процесінде жапыстыруға қызығушылығын қалыптастыру;  

2) арнайы формаларды қолданумен (үшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш) 

алуантүрлі тегіс бейнелерді алу біліктілігін қалыптастыру;  

3) нақты сурет алу үшін тегіс бейненің бұрыштарын, саусағымен ортасын 

басу тегіс бейнені өзгерту біліктілігін қалыптастыру; 

4) тегіс бейнелерді  мәні бойынша таңдалған композициядан құру;  

5) жұққа пластилинге ересек адаммен бірге пластикалық материалды 

жаю;  

6) шар тәріздес формадағы заттарды жапыстыру; бейнеленген заттардың 

қосымша бөліктерін, ерекшеленіп тұрған  шарларды жасау; 

7) бірнеше бөлінген бұйымды, жіппен (моншақ) бұйым жасауға үйрету; 
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8) басқа бейнелерді алу үшін кесілген шар амалын қолдана алу 

біліктілігін қалыптастыру; 

9) бірнеше кесілген шарлардан (торт, күлше) жапыстыру жұмыстарын 

құруға үйрету;  

10) кесілген шарды табиғи материалдармен безендіруге, жаңартуға 

үйрету;  

11) бағанаға пластикалық материалдардан түйін жаюға үйрету;  

12) басқа формадағы (сақина) бағананы құруға үйрету;  

13) көлемі бойынша (ағаш, бұлт, күн, қақпақ)  әртүрлі үрленген және 

қатарланған рельефті бейнелерді құру біліктілігін қалыптастыру. 

224. Күтілетін нәтижелер: 

1) көлемді формалар мен иілгіш материалдардың қасиеттерін салыстыру 

(қамыр жұмсақ, сондықтан түсті қылуға болады; үзіктерін алмастыру арқылы 

түсті ермексаз алуға болады; кепкеннен кейін бояуға болады) процесінде 

жабыстыруға қызығушылық танытады, біледі;  

2) арнайы формаларды қолданумен (үшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш) 

алуантүрлі тегіс бейнелерді алуды біледі;  

3) жұқа ермексазға ересек адаммен бірге  иілгіш материалды жаяды;  

4) шар тәріздес формадағы заттарды жапыстыру; бейнеленген заттардың 

қосымша бөліктерін, ерекшеленіп тұрған  шарларды жасайды; 

5) бірнеше бөлінген бұйымды, жіппен (моншақ) бұйым жасайды; 

6) басқа бейнелерді алу үшін кесілген шар амалын қолдана алады; 

7) бірнеше кесілген шарлардан (торт, күлше) жапыстыру жұмыстарын 

құрады;  

8) кесілген шарды табиғи материалдармен безендіреді, жаңартады;  

9) бағанаға пластикалық материалдардан түйінін жаяды;  

10) басқа формадағы (сақина) бағананы құрады;  

11) көлемі бойынша  (ағаш, бұлт, күн, қақпақ) әртүрлі үрленген және 

қатарланған рельефті бейнелерді құрады. 

225. Музыка: 

1) марш, вальс, ән ырғақтарын есту арқылы ажырату; 

226. Күтілетін нәтижелер: 

1) марш, вальс, ән ырғақтарын есту арқылы ажыратады. 

227. Тифлографика (біріншілік көруінде бұзылысы бар балалар үшін). 

228. Рельефті бейнені оқу: 

1) «сызық» ұғымын қалыптастыру; 

2) рельефті суреттер түрімен таныстыру (аппликация, контурлы); 

3) сызықты (нүкте, түзу сызық) бейнелеу амалымен таныстыру; 

4) түзу және көлдеңнен сызық туралы түсініктерін қалыптастыру; 

5) әртүрлі материалдарда (қағаз, лавсандық пленка) әртүрлі амалдармен 

орындалатын түзу және көлдеңнен сызықтарды оқуға үйрету; 

229. Рельефті-графикалық әрекет: 

1) жұмысқа приборларды дайындау біліктілігін дамыту; 
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2) геометриялық фигуралар трафаретінің ішіне нүктені басуға үйрету; 

3) трафарет бойынша түзу және көлдеңнен сызықты жүргізу дағдысын 

қалыптастыру. 

230. Күтілетін нәтижелер: 

1) нұқсаулық және үлгі бойынша қол саусақтары және қылқаламмен 

әрекетті орындай алады;  

2) заттардың формасы мен көлемін ескере отырып, затқа сәйкес ұстай 

алады; 

3) үлгі бойынша заттарды сипап сезу арқылы зерттейді; 

4) сипап сезу белгісі бойынша объектілердің ұқсастығы мен 

айырмашылығын құрады; 

5) өлшемнің ұлғаю ретілігінде үш объектіні қатарға құрай алады; 

6) үлгі және нұсқау бойынша әртүрлі заттық-тәжірибелік түрлерін 

орындайды; 

7) тифлопедагогтың көмегімен прибор жұмыс жасауға дайындайды; 

8) өз еркімен нүкте баса алады; 

9) әртүрлі материалдарда (қағаз, лавсандық пленка) әртүрлі амалдармен 

орындалатын түзу және көлдеңнен сызықтарды саралайды. 

 

 

13-параграф. «Әлеумет» білім беру саласы 

 

231. «Әлеумет» білім беру саласының базалық мазмұны әлеуметтік 

дамыту және еңбекке баулу ұйымдастырылған оқу әрекетінде жүзеге 

асырылады. 

232. Мақсаты - күрделі кемістігі барбалаларды әлеуметтік ортадағы 

мінез-құлқы мен қарым-қатынастарын қанағаттандыру бойынша өзіне-өзі 

қызмет ету дағдыларына үйрету.  

233. Міндеттері: 

1) жақын ортадағы заттар туралы түсініктерін қалыптастыру;   

2) қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық жағдаяттар туралы түсініктерін 

қалыптастыру; 

3) қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

14-параграф. 1-жартыжылдық 

 

234. Әлеуметтік дамыту мен еңбекке баулу: 

1) тұрмыста, сонымен қатар дидактикалық ойын барысындағы сабақтарда 

өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын, суреттерді зейін қойып қарап, нұсқауды 

орындауын қалыптастыру; 
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2) баланың әртүрлі тұрмыстық жағдайда үстел басында өзінің орнын 

табуға, тамақтанған кейін үстелін жылжытып қоюға үйрету;  

3) ойыншықтарды, құрылыс материалдарын, кітаптарын өз орнына қоюға 

үйрету; 

4) қарапайым нұсқауды орындауға үйрету: алаңдағы құлаған жапырақты 

нақты орынға жинау, гүл суғару, қар тазалау, топқа ойыншықты жинау, 

орындықтарды үстелге жақындатып қою; 

5) ересек адамның еңбегіне қатысуға үйрету.  

235. Күтілетін нәтижелер: 

1) баланың әртүрлі тұрмыстық жағдайда үстел басында өзінің орнын 

табуға, тамақтанған кейін үстелін жылжытып қояды; 

2) ойыншықтарды, құрылыс материалдарын, кітаптарын өз орнына қою; 

3) қарапайым нұсқауды орындайды: алаңдағы құлаған жапырақты нақты 

орынға жинау, гүл суғару, қар тазалау, топқа ойыншықты жинау, 

орындықтарды үстелге жақындатып қояды; 

4) ересек адамның еңбегіне қатысады. 

 

 

15-параграф. 2-жартыжылдық 

 

236. Әлеуметтік дамыту мен еңбекке баулу: 

1) тәрбиешінің әрекетіне еліктеп, үстел даярлауға үйрету; 

2) топтық бөлмені тазалауына ат салысуға үйрету; 

3) бөлме өсімдігі, балыққа күтім жасауға , шан сүртуге үйрету; 

4) тәрбиешіге топтағы ойыншықты жинауға, сөреге салу, ойын бұрышын 

ретке келтіруге көмектесу; 

5) тұрмыста мінез-құлық дағдыларын – ұжымда өзін ұстауын 

қалыптастыру: басқа балалармен мейірімділік қатынаста болу; оларға кедергі 

келтірмей, көмек қажет болған жағдайда тұрмыстық әеркеттерді орындау 

(киіну, шешіну, ойыншықты жинау); 

6) нақты әрекетті орындау барысында  сөздер мен сөздік немесе ым-

ишараттық, дактильді формада жеткізуге үйрету: тамақтану, шұлықты кию, 

шалбарды шешу, шығу есігінен далаға шығу, кәмпит қабығын ашу, таныс 

заттармен сәлемдесу, қоштасу, сұраққа жауап беру; 

7) нақты әрекетті орындауға және оны сәйкес ым, ауызша белгілеуге 

үйрету: түсіну және айта білу. 

237. Күтілетін нәтижелер: 

1) ересек адамның әрекетіне еліктеп, үстел даярлайды; 

2) топтық бөлмені тазалауына қатысады; 

3) бөлме өсімдігі, балыққа күтім жасайды , шан сүртеді; 

4) ересек адамға ойыншықты жинауға, сөреге салуға, ойын бұрышын 

реттеуге көмектеседі; 



76 

5) тұрмыстық әрекеттерді орындауға (киіну, шешіну, ойыншықты жинау) 

көмектеседі; 

6) нақты әрекетті орындау барысында  сөздер мен сөздік немесе ым-

ишараттық, дактильді формада жеткізеді: тамақтану, шұлықты кию, шалбарды 

шешу, шығу есігінен далаға шығады, кәмпит қабығын ашады, таныс заттармен 

сәлемдесуеді, қоштасады, сұраққа жауап береді; 

7) нақты әрекетті орындайды  және оны сәйкес ым, ауызша белгілейді: 

түсінеді және айтады. 

 

 

16-параграф. Арнайы түзеу оқу қызметі 

 

238. Арнайы түзете оқу әрекетінің мазмұны үстел үстінде және тамақтану 

барысына байланысты дағдыларды қалыптастыру; киіну және киімді күту 

дағдыларын қалыптастыру; үй жағдайында және басқа жағдаяттарда мінез-

құлықтарына байланысты дағдыларды қалыптастыру бойынша  жұмыстарын 

жүзеге асыру. 

239. Мақсаты – күрделі кемістігі бар балаларды өз-өзіне қызмет көрсету 

дағдысын дамыту, балаларды әлеуметтік және тұрмыстық ортаға қосу болып 

табылады.  

240. Міндеттері: 

1) үстел үстінде тамақтану мен мінез-құлыққа байланысты дағдыларды 

қалыптастыру; 

2) киіну және киімге күтім жасау дағдысын қалыптастыру: 

3) үй жағдайында және басқа жағдаяттағы мінез-құлыққа байланысты 

дағдыны қалыптастыру. 

 

 

17-параграф. 1-жартыжылдық 

 

241. Үстел үстінде мінез-құлық ережесі мен тамақтану дағдыларын 

қалыптастыру. 

242. Тамақтану: 

1) азық-түліктің иісі, дәмімен қоса, дене бөліктерінің қызметі туралы 

білімдерін бекіту; 

2) әртүрлі көлемдегі және формадағы кесемен таныстыруды жалғастыру; 

3)әртүрлі көлемдегі қасықтармен таныстыруды жалғастыру; 

4) кеседен дұрыс ішуге (екі қолымен ұстап, аузына апару, кесені бүгіп 

ішу, қайтадан кесені үстелге қою)  біліктілігн қалыптастыру; 

5) қасықпен дұрыс әрекет жасау біліктілігін қалыптастыру (қасықты алу, 

қолына ұстау, тамақты алу, тамағы бар қасықты аузына апару); 

6) алуантүрлі тамақты қасықпен жеуге үйрету; 

7) жемісті және сүтті шырынды түтіктен ішу біліктілігін бекіту; 
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8) күрделі емес орауларды (кәмпит, печенье, шоколад) буып-тию 

біліктілігін бекіту; 

9) жемістерді тазалау біліктілігін бекіту (банан, мандарин); 

10) тәтті және тәтті емес объектілерді ажырату біліктілігін бекіту; 

11) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын ыдыс-аяқ заттарын 

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіре алу біліктілігін 

қалыптастыру; ( сөйлеу мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған -  ыдыс-аяқ 

заттарын белгілейтін белсенді сөздік қорын кіргізу); 

12) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын азық-түлікті  

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіре алу біліктілігін 

қалыптастыру; (сөйлеу мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған -  азық-түлікті 

белгілейтін белсенді сөздік қорын кіргізу). 

243. Күтілетін нәтижелер:  

1) азық-түліктің иісі мен дәмі туралы біледі;  

2) кеседен дұрыс ішуге (екі қолымен ұстап, аузына апару, кесені бүгіп 

ішу, қайтадан кесені үстелге қою)  талпынады;   

3) қасықпен дұрыс әрекет жасауға талпынады (қасықты алу, қолына 

ұстау, тамақты алу, тамағы бар қасықты аузына апару); 

4) алуантүрлі тамақты қасықпен тырысады; 

5) жемісті және сүтті шырынды түтіктен ішуге талпынады; 

6) күрделі емес орауларды (кәмпит, печенье, шоколад) буады; 

7) жемістерді тазалауға талпынады (банан, мандарин); 

8) тәтті және тәтті емес объектілерді ажыратады. 

244. Киімді кию мен күту дағдыларын қалыптастыру. 

245. Киіну және шешіну: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметтері туралы білімдерін бекіту, киімді 

сақтау орны мен атауын білдіретін графикалық белгілермен атау; 

2) киіну барысында өз киімдерін әкелу біліктілігін қалыптастыру, оның 

қызметін білу; 

3) қалпақты шешуге, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды, аяқ киімді  шешу дағдысын бекіту; 

4) «сыдырма» ілгекті негізгісіне дейін ашу, жабу (сыдырма тілін тауап 

жоғары және төмен қарай түсіреді); 

5) үлкен түймелерді ағыту біліктілігін қалыптастыру. 

246. Күтілетін нәтижелер: 

1) жеке дене мүшелерінің қызметтерін,киімді сақтау орны мен атауын 

білдіретін графикалық белгілерді біледі; 

2) өз киімдерін әкеледі, оның қызметтерін біледі; 

3) қалпақты шешеді, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды, аяқ киімді  шеше алады 

4) «сыдырма» ілгекті негізгісіне дейін ашады, жабады (сыдырма тілін 

тауап жоғары және төмен қарай түсіреді); 

5) үлкен түймелерді ағытуға тырысады. 
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6) өз киімін қалыпқа келіп, таза ұстайды.  

247. Үй және басқа да жағдаяттарда мінез-құлқына байланысты дағдыны 

қалыптастыру: 

1) ересек адамның қарапайым нұсқаулықтарын орындауға үйретуді 

жалғастыру; 

2) сәлемдесу және қоштасуға тән сөздер (ымды) пайдалануға үйрету; 

3) «Мынаны сен қалайсың ба?» деген сұраққа жауап ретінде «жоқ, иә» 

деп сөзбен/ыммен айтуға үйрету; 

4) ересек адамның көмегімен төсекті салу кезіне қатысуға үйрету; 

5) ересек адамға өз төсек орнын салу кезіне қатысуға үйрету; 

6) жиі кездестіретін адамдарды сәлемдесуге  үйрету. 

248. Күтілетін нәтижелер:  

1) ересек адамның қарапайым нұсқаулықтарын орындайды; 

2) сәлемдесу және қоштасуға тән сөздер (ымды) пайдаланады; 

3) «Мынаны сен қалайсын ба?» деген сұраққа жауап ретінде «жоқ, иә» 

деп сөзбен/ыммен айтады; 

4) ересек адамның көмегімен төсекті салуға қатысады; 

5) ересек адамға өз төсек орнын салуға қатысады; 

6) жиі кездестіретін адамдарды сәлемдеседі. 

 

 

18-параграф. 2-жартыжылдық 

 

249. Үстел үстінде мінез-құлық ережесі мен тамақтану дағдыларын 

қалыптастыру. 

250. Тамақтану: 

1) кеседен дұрыс ішуге (екі қолымен ұстап, аузына апару, кесені бүгіп 

ішу, қайтадан кесені үстелге қою) біліктілігін бекіту;   

2) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын ыдыс-аяқ заттарын 

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіре алу біліктілігін бекіту 

(сөйлеу мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған - ыдыс-аяқ заттарын 

белгілейтін белсенді сөздік қорын кіргізу); 

3) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын азық-түлікті 

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіре алу біліктілігін бекіту; 

(сөйлеу мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған - азық-түлікті белгілейтін 

белсенді сөздік қорын кіргізу). 

251. Күтілетін нәтижелер: 

1) кеседен дұрыс ішеді (екі қолымен ұстап, аузына апару, кесені бүгіп 

ішу, қайтадан кесені үстелге қою);   

2) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын ыдыс-аяқ заттарын 

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіреді; ( сөйлеу мүмкіндігіне 

сәйкес балаларға арналған - ыдыс-аяқ заттарын белгілейтін белсенді сөздік 

қорын кіргізу); 
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3) бұзылыстың түріне қарай жиі қолданылатын азық-түлікті 

ым/графикалық белгілер/сөздермен сәйкестендіреді; (сөйлеу мүмкіндігіне 

сәйкес балаларға арналған - азық-түлікті белгілейтін белсенді сөздік қорын 

кіргізу). 

252. Киіну және киімді күтудағдыларын қалыптастыру: 

1) шапканы кию біліктілігін бекіту; шұлықты тарту, етікке аяғын салу, 

шалбарды тізеден беліне дейін тарту (аяқ ұшынан беліне дейін), ересек 

адамның көмегімен жартылай киілген жемпірді немесе блузканы  кию; 

2) «сыдырма» ілгекті негізгісіне дейін ашу, жабуды бекіту (сыдырма тілін 

тауап жоғары және төмен қарай түсіреді); 

3) үлкен түймелерді ағыту біліктілігін бекіту; 

4) қолданылатын киім заттарын пиктограммамен сәйкестендіру; (сөйлеу 

мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған - киімді белгілейтін белсенді сөздік 

қорын кіргізу); 

5) ересек адамның көмегімен аяқ киімді кию және шешу біліктілігін 

қалыптастыру; 

6) ересек адамның көмегімен дала мен бөлме үшін аяқ киім және киімді 

таңдау біліктілігін қалыптастыру; 

7) ересек адамның көмегімен киімдерін ілгішке ілуге үйрету. 

253. Күтілетін нәтижелер: 

1) қалпақ, шұлық, аяқ киімді шеше алады; 

2) ересек адамның көмегімен жартылай киіне алады; 

3) негізігі сіне дейін «сыдырманы» ашады және жабады; 

4) үлкен түймелерді шешеді; 

5) қолданылатын киім заттарын пиктограммамен сәйкестендіреді (сөйлеу 

мүмкіндігіне сәйкес балаларға арналған - киімді белгілейтін белсенді сөздік 

қорын кіргізу); 

6) ересек адамның көмегімен аяқ киімді киеді және шешеді; 

7) ересек адамның көмегімен дала мен бөлме үшін аяқ киім және киімді 

таңдайды; 

8) ересек адамның көмегімен киімдерін ілгішке іледі. 

254. Үй және басқа да жағдаяттарда мінез-құлқына байланысты дағдыны 

қалыптастыру: 

1) өз киімдерін қолмен жуу барысында ересек адамға көмектесуге үйрету; 

2) үй тұрмысында мінез құлық дағдыларын қалыптастыру; тұрмыстық 

әрекеттерді орындауға көмектесу (киіну, шешіну, ойыншықты жинау). 

255. Күтілетін нәтижелер: 

1) өз киімдерін қолмен жуу барысында ересек адамға көмектесу; 

2) тұрмыстық әрекеттерді орындауға көмектесу. 
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