Що повинні знати і вміти діти на кінець навчального року
/старший дошкільний вік 6р. життя/
   Освітня лінія «Особистість дитини» самостійно підтримує гігієну свого тіла;орієнтується в ознаках своєї статевої належності; с повагою ставиться до протилежної статі; диференціює поняття (безпечне) і (небезпечне); знає правила перебивання в дома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді, на льоду, ігровому спортивному майданчику; орієнтується у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами; пожежної та електробезпеки; користуванні транспорту; в основних знаках дорожнього руху; знає та може скористатись номером телефону основної служби допомоги (пожежна, медична, міліція); усвідомлює що може бути здоровою і хворою; орієнтується в основних показниках власного здоров’ю (хороше самопочуття, відсутність больових відчуттів); виокремлює основні ознаки захворювання (висока температура тіла, біль, відсутність апетиту); усвідомлює корисність повноцінного харчування; відрізняє корисну їжу від шкідливої; володіє основними рухами(ходьба,біг стрибки,лазіння); виявляє вольові засилля у рухомій діяльності.
  Освітня лінія «Дитина в соціумі» усвідомлює зміст поняття сім’я, сімейні традиції (склад,ознаки:спільне проживання ,взаємна турбота,любов, доброзичливість, сімейні обов’язки, повага  та гідне ставлення до членів сім’ї, збереження сімейних традицій); знає що дідусь та бабуся доводяться батьками татові та мамі; вирізняє знайомих людей з поміж інших як таких, я добре знають один одного(друзі, товариші, сусіди, співробітники батьків, працівників дошкільного закладу); розуміє що доросла людина володіє професією, сім’ю, виховує людей, турбується про своїх батьків; у разі нагальної потреби може звернутися до незнайомої людини – до водія чи контролера у транспорті, до продавця чи охоронця(міліціонера); виявляє повагу до дорослих; входить в спільну мову;  відчуває межу припустимої поведінки; знає та використовує слово пояснення, виправдання, вибачення.
  Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» має загальне уявлення про життя людей на планеті Земля, яка має форму кулі(глобус), та складається з повітря, суші (материки, острови) і води (океани, моря, річки, озера); розрізняє ознаки повітря (холодне, тепле, гаряче, вологе, сухе); розрізняє стани води (рідкий, твердий, газоподібний - пара); знає назви пір року та їх ознаки, прикмети; охоче спостерігає за змінами в живій природі та вміє вести календар погоди і природи; знає, що хмарне небо віщує зміну погоди, зливи супроводжуються вітром, блискавками, громом; після грози може з’явитись веселка; знає, що взимку із хмар випадає сніг; має уявлення про заметіль, хуртовину, ожеледицю; вміє одягатись та поводитись під час несприятливої погоди; має елементарні уявлення, що землетрус – це коливання поверхні Землі різної сили (слабке, сильне) який може зруйнувати споруди, спричинити загибель людей; розрізняє і називає найпоширеніші у своїй місцевості: дерева, кущі, трави, дико рослині й культурні рослини; ягоди, гриби; має уявлення про лікарські рослини; розрізняє найпоширеніші тварини: черви, молюски, павуки, комахи, риби, плазуни, птахи, звірі; спільно з дорослими доглядає за ними; орієнтується в тому, що Всесвіт – безліч зірок, планет; може назвати їх; знає, що місяць – Супутник Землі; володіє інформацією про сонячну систему.
   Освітня лінія «Дитина у світі культури» цінує атмосферу рідної домівки, має уявлення про традиційне українське житло; розрізняє інтер’єри міської квартири та спільної оселі; оперує поняття «меблі», «білизна», «побутові прилади», «посуд»; називає адресу свого проживання (населений пункт, вулицю,№ будинку, квартири); знає про професійну зайнятість батьків, родичів; знає багато професій у різних сферах діяльності людини, називає їх; має уявлення про заощадливе ведення домашнього господарства; розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець»; поняття «товар», «гроші», «заощадливий», «недбайливий»; вирізняє специфіку образу мистецтва-образотворчого, музичного, танцювального, театрального, літературного; вирізняє українське декоративно-прикладне мистецтво (петриківське, василівське, київське, опішнянське); своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклички); музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, хоровод); цілісно відтворює зміст поетичного та прозового твору;  уміє декламувати вірш напам’ять, переказувати українські народні казки; володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору.
    Освітня лінія «Гра дитини» надає перевагу грі як провідний діяльності; може самостійно реалізувати власні ігрові задуми, обирати ігри, іграшки; бере участь у різновидах ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, дидактичних, словесних, настільно-друкованих, рухливих зі співом і діалогом, режисерські, театралізованих, українських, народних ігор; розуміє, що гра має сюжет, ініціює, обирає, підтримує та вибудовує різні сюжети; розгортає, збагачує ігровий задум; усвідомлює необхідність дотримання правил гри; може самостійно запропоновувати нове правило для ефективного перебігу гри; знає, впізнає і називає різні види іграшок: образні, сенсорно-дидактичні, глиняні, м’які, дерев’яні, металеві українські народні іграшки,спортивні,технічні,іграшки саморобки, настільно-друковані; усвідомлює себе активним учасником активної діяльності; самостійно визначається із сюжетом гри, засобами виразності, змістом ігрових дій, вибором іграшок;виявляє творчість, імпровізацію.
   Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» знає назву сенсорних еталонів: колір, форма, величина; користується словами, що їх характеризує; розрізняю і називає властивості і якості предметів; оперує множинами; визначає своє місто знаходження відносно об’єктів, що їх оточує; розташування предметів і обертів у просторі; визначає,встановлює,часову послідовність подій, користується словами «вчора», «сьогодні», «завтра», «раніше», «пізніше», «давно», «скоро»; усвідомлює зміст понять число,цифра лічба,рахунок,задача;лічить  у межах 20 у прямому та зворотному порядках; користується кількісними та порядковими числівниками; визначає кількісний склад числа в межах 20; порівнює суміжні числа; здійснює найпростіші усні обчислення на додавання та віднімання; розв’язує елементарні математичні задачі.
   Освітня лінія «Мовлення дитини» здійснює звуковий і складовий аналіз слів; відокремлює голосні, приголосні тверді, м’які звуки, наголос у словах; розрізняє слова: «звук», «буква», «слово», «склад», «речення»; складає речення, знає алфавітні назви букв; добирає найбільш точні слова, відповідно до ситуації мовлення; називає ознаки, якості, властивості предметів, явища, події; вживає слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти; знає прислів’я, приказки, утішки, загадки, скоромовки, володіє формулами мовленнєвого етикету; вживає всі частини мови (іменники, прикметники, дієслова, тощо); утворює різні форми дієслів і прикметників; підтримує запропонований діалог відповідно до теми вміє запитати, відповісти на питання, заперечити, подякувати, розповісти про себе; складає різні види розповіді, описові, сюжетні, творчі, переказує художні тексти, самостійно розповідає знайомі казки; розуміє, що в Україні українська мова є державною; правильно і чітко вимовляє всі звуки українською мовою; слухає і розуміє мовлення дорослих, володіє діалогічним мовленням, використовуючи етикетну українську лексику.


