
Программаның ҡыҫҡаса презентацияһы (ата-әсәләргә тәғәйенләнгән) 

 

Мәктәпкәсә йәштәге белем биреү ойошмаһында мәктәпкәсә йәштәге 

балаларҙы тәрбиәләү программаһы "Рәсәй Федерацияһында мәғариф 

тураһында"ғы Федераль законға һәм Мәктәпкәсә белем биреүҙең Федераль 

дәүләт стандарттарында нигеҙләнә. 

Программа Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына (артабан 

ФДББС) ярашлы  һәм “Тыуғандан мәктәпкәсә” ( Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева) программаһына таянып эшкәртелде. Был 

программаға ярашлы түбәндәге методик ҡулланмалар файҙаланылды: 

1. «Социаль – коммуникатив» өлкәгә ярашлы   

Аҙнабаева Ф.Ғ., Фәизова М.И., Әғзәмова З.А. “Баласаҡ 

академияһы”, Уфа-2016 программаһы; 

Маҡсат:балалар баҡсаһында баланы шәхес итептәрбиәләү һәм 

балала милли рух  үҫтереү, халыҡтың мәҙәниәте, ғөрөф- ғәҙәттәре, 

йолалары,тарихы менән таныштырыу өсөн уңайлы шарттар 

булдырыу ; 

2. «Танып – белеү үҫеше» өлкәһендә 

Николаева С.Н. «Йәш эколог», «Мозайка - синтез», 2016. 

программаһы  

Маҡсат: мәктәпкәсә йәштәгебалала уратып алған мөхиткә, тәбиғәт 

күренештәренә, объекттарына аңлы, һаҡсыл мөнәсәбәт 

формалаштырыу; 

3. «Телмәр үҫеше» өлкәһендә 

Ушакова О.С. «Мәктәпкәсә йәштәге балаларҙың телмәр үҫеше» 

программаһы. 

Маҡсат: баланың бәйләнешле телмәрен үҫтереү,актив һүҙлек 

запасын байытыу; 

4. «Художестволы – эстетик үҫеш» өлкәһендә 

Лыкова И.А. «Төҫлө устар» программаһы 

Маҡсат:балаларҙы ижади яҡтан үҫтереү, ижади эшмәкәрлеккә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, шөғөлләнеү өсөн шарттар тыуҙырыу(һынлы 

сәнғәт, музыка).  

5. «Физик үҫеш»өлкәһендә 

Глазырина Л.Л. Физическая культура - дошкольникам. 

Гуманитарный издательский цент «Владос».-2014. программаһы 

Маҡсат: балаларҙың һаулығын һаҡлау һәм нығытыу, йәш 

үҙенсәлектәренә ярашлы хәрәкәт активлығын үҫтереү, физик үҫешен 

тәьмин итеү. 

Шамонино ауылы муниципаль бюджет мәктәпкәсә белем биреү 

учреждениеһы «Аҡбуҙат» балалар баҡсаһының белем биреү 

эшмәкәрлегепрограммаһының асылы булып баланың психологик һәм 

физиологик үҙенсәлектәренәярашлы баланы һәр яҡлап үҫешкән  шәхес итеп 

тәрбиәләү тора.Муниципаль бюджет мәктәпкәсә белем биреү учреждениеһы 

Программа: 



-Баланың үҫеше өсөн яҡшы шарттар тыуҙырыуға, баланың позитив 

социолизацияһына,шәхси үҫешенә, ижад етешкәнлектәре һәм 

инициативлығын үҫтереүенә мөмкинселек асыу; 

- Үҫтереүсе белем биреү мөхитен ихтималлаштырылған шарттар төҙөүгә; 

-Балаларҙың үҫешен милли мәҙәниәте рухы, тыуған еренә һәм 

халҡына,төйәгенә ихтибар менән байытыу, тулыландырыу. 

-Үткән һәм хәҙерге заман араһынданыҡлы бәйләнештәр формалаштырыуға, 

милли һәм рухи байлыҡтарын һаҡлауға йүнәлдереү. 

Программа 2 йәштән 7 йәшкә  тиклемге балалар менән үҙләштереүгә 

күҙалланған. 

Программаның асылында  мәктәпкәсә йәштәге балалар өсөн 

ойошторолған психологик һәм педагогик эштең йөкмәткеһе түбәндәге белем 

биреү өлкәләре буйынса бирелә: 

- «Социаль-коммуникатив үҫеш»; 

-  «Танып-белеү үҫеше»; 

- «Телмәр үҫеше»; 

-  «Художество-эстетик яҡтан үҫеш»; 

- «Физик үҫеш». 

Программаға ярашлы  мәктәпкәсә белем биреү ойошмаһының 

педагогтары балаларҙың ата-әсәләре менән берлектә балаларҙың психик һәм 

физик яҡтан үҫешенә төрлө яҡтан заманса алымдар , ысулдар менән тәьҫир 

итеп аң-белем биреү, донья мәҙәниәтен аңларға, һиҙемләргә төшөндөрөүҙе 

төп маҡсат итеп ҡуя. 

Коррекцион эштең йөкмәткеһе булып психик һәм физик етешһеҙлектәре 

булған балаларға программаны үҙләштереүгә ярҙам итеү тора. 

Төп бурыстар: 

- мәктәпкәсә йәштәге  балаларҙың тел етешһеҙлектәрен ваҡытында 

асыҡлау; 

- балалалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәренең өндәрҙе дөрөҫ әйтмәүен  һәм 

телмәр үҫешенең етешһеҙлектәрен төҙәтеү; 

- ата-әсәләргә консультатаив ярҙам күрһәтеү. 

Федераль дәүләт белем биреү стандартының төп принциптарының 

береһе – белем биреүҙе индивидуалләштереү, йәғни белем биреү 

эшмәкәрлеген  баланың индивидуаль үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып 

ойоштороу, шул иҫәптән һаулыҡтары сикләнгән балалар өсөн дә. 

Инклюзия — ике йүнәлешле процесс. Инклюзия коллективтың айырым 

баланы ҡабул итеү әҙерлеген күҙаллай һәм һәр баланың, шул рәттән 

мөмкинслектәре сикләнгән балаларҙың да, индивидуаль үҙенсәлектәрен 

иҫәпкә ала. 

 Ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында балалар баҡсаһына көн оҙонона йөрөй 

алмаған балаларға “Консультатив пункт” структур подразделениеһы 

булдырылған. 

 

 


