Що повинні знати і вміти діти на кінець навчального року
/ранній вік 3р. ж./ 

       Освітня лінія «Особистість дитини» Має уявлення  про власний організм, його можливості. Виявляє позитивне ставлення до національних та сімейних оздоровчих традицій. Володіє найпростішими навичками загартування, виявляє інтерес до процедур загартування. Знає про небезпечність дій з вогнем, електроприладами, гострими предметами. Навчається, що переходити дорогу, заходити у воду, визирати у вікно, гратися з тваринами можна лише разом з дорослими.   Самостійно виконує основні гігієнічні процедури (миє руки та обличчя,користується рушником, носовичком, позитивно ставиться до підстригання нігтів, розчісування волосся).
Освітня лінія розвитку «Дитина в соціумі» Дитина вміє орієнтуватись у різних емоційних станах дорослих і дітей, адекватно на них реагувати, виявляти елементарні припущення з приводу ймовірних причин тієї чи іншої поведінки близьких, виявляти прихильність, симпатію, бажання підтримувати контакт, взаємодію. 
     Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» Дитина  розрізняє й називає чотири стани погоди: світить сонце, дме вітер,іде дощ,хмари затулили сонце; компоненти природного довкілля та їхні якості: пісок сухий (мокрий),вода тепла (холодна),грунт (сухий, твердий, мокрий, м’який; сніг холодний; породи дерев (береза, каштан); квіти; траву; поверхню (тверда, м’яка,гладенька);овочі та фрукти за смаком; свійських та диких тварин; їхніх дитинчат; характерні зовнішні ознаки; їхні дії; трудові дії людей. Природа космосу. На темному небі помічати Місяць (круглий, серпик), багато зірок, які блищать (Місяць один, а зірок - багато); впізнавати їх зображення у  книжках.
      Освітня лінія «Дитина у світі культури» Дитина легко об’єднує різні види мистецтва : малювання, імпровізування на дитячих музичних інструментах, наспівувати. Вживає слово гарний під час спостережень за об’єктами, явищами, предметами, творами мистецтва. Орієнтується в назвах основних продуктів мистецької діяльності (малюнок, музика, колискова, потішка, казка); основних матеріалів та знарядь (олівець, фарба, пластилін, папір). Предметний світ. Усвідомлює, що для життєдіяльності людині потрібні предмети побуту і вжитку. Оперує загальними поняттями (одяг, взуття, меблі, посуд, предмети гігієни); вживає назви деяких продуктів, страв (хліб, ковбаса, суп, борщ,каша). Охоче займається предметно-практичною діяльністю, активно долучається до самообслуговування, праці в природі, господарсько-побутової.  Впізнає в зображеннях, штрихах, лініях знайомі предмети, казкових персонажів. Виявляє бажання малювати, ліпити з пластиліну, виконує найпростіші аплікації з готових форм, емоційно відгукується на результат власної творчості. Літературна.  Впізнає літературні твори та їхніх персонажів; охоче повторює окремі слова, вирази віршиків і казок. Самостійно роздивляється книжки - розкладинки, коментує побачене.
        Освітня лінія «Гра дитини» Надає перевагу  грі як провідній діяльності. Зацікавлено ставиться до ігрової діяльності, використовує власний досвід для створення ігрових задумів; реалізує в них свої пізнавальні, соціальні, моральні, естетичні потреби. Бере участь у різних видих ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, дидактичних, словесних, настільно-друкованих, рухливих зі співом, українських народних іграх. Грає на самоті. Об’єднюється з однолітками на основі ігрового задуму, особистих уподобань.  Знає,впізнає і називає різні види іграшок (лялька, машина,кубики, ведмідь). Використовує іграшки відповідно до призначення та їх змісту. Обирає для гри безпечне місце та атрибути.
       Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Знає назву сенсорних еталонів. Колір: червоний, жовтий, зелений,синій, чорний, білий. Величину: великий, малий. Форму: круг, квадрат, трикутник. Об’єм: куб, куля. Порівнює множини предметів накладанням та прикладанням за величиною: більший, менший. Установлює відповідність: багато-мало, стільки ж, більше-менше. Оперує поняттями «один», «багато», вживає слова, що передають основні напрямки відносно себе: попереду,позаду, угорі,внизу, та положенням предметів у просторі: на, під, за, поряд, високо, низько. Пізнавальна активність. Виявляє інтерес до довкілля та самої себе. Активно сприймає предмети, об’єкти,людей, події. Спостережлива, кмітлива, допитлива, вміло використовує побачене і почуте раніше, робить спроби самостійно доходити висновків.
       Освітня лінія «Мовлення дитини» Малюк вміє слухати, чути й розрізняти: інтонації голосу дорослого (лагідну, веселу, сувору,запитання); звуки природи (шум вітру, дощу, гавкання собаки, щебетання пташок); розвинуте мовне дихання; розвинутий фонематичний слух: розрізняє слова, що різняться одним звуком(чашка-кашка). Вживає кличну форму під час звернення до дітей та дорослих, вживає питальні слова, розповідає, хто  що робить. Слухає і розуміє мовлення дорослих, казки, оповідання, вірші, запам’ятовує їх. 


