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1      “АНАШЫМ, СЕНІҢ НӘЗІК ДАУЫСЫҢДЫ ЕСТИ БЕРГІМ КЕЛЕДІ! СЕН МЕНІ 
КҮЛІМСІРЕУГЕ ҮЙРЕТЕСІҢ!”
Балаңызды емізіп отырып, онымен әңгімелесіңіз. Денесін сипап, күлкіңізді көрсетіп, көзіне қараңыз. Тамақтану 
және өзін жайлы сезіну үшін бала ана сүтін емуі қажет.

    “МАМА, Я ТАК ЛЮБЛЮ ТВОЙ НЕЖНЫЙ ГОЛОС! ТЫ УЧИШЬ МЕНЯ УЛЫБАТЬСЯ!”
Общайтесь с ребенком во время кормления: говорите с ним, гладьте его, улыбайтесь и смотрите ему в глаза. 
Ребенку необходимо сосать грудь для того, чтобы получать питание и чувствовать себя комфортно.

    ДҮНИЕГЕ КЕЛЕ САЛА ҮЙРЕНЕ БАСТАЙМЫН!  
Бала туылған күнінен бастап-ақ барлығын үйрене бастайды. Егер жақсы тамақтану мен 
қажетті дәрігерлік көмекпен қоса, ықылас-ілтипатқа, сүйіспеншілікке және қамқорлыққа 
бөленсе, олар жылдамырақ өседі және барлығын шапшаңырақ үйренеді. Ойындар мен 
сабақтар баланың ой-өрісінің, физикалық және қоғамдық дамуына көмектеседі. 
Ана сүті – бала үшін таптырмас тағам. Бала алғашқы алты айлығында өсуі мен дамуына 
қажеттінің барлығын ана сүтімен алады.

    Я УЧУСЬ С РОЖДЕНИЯ! 
Дети начинают учиться уже с первого дня 
жизни. Они растут и учатся быстрее, если 
помимо хорошего питания и медицинской 
помощи получают внимание, любовь и заботу. 
Игры и занятия стимулируют социальное, 
физическое и умственное развитие ребенка. 
Грудное молоко - это идеальное питание 
для ребенка. Малыш получает с ним все 
необходимое для роста и развития в течение 
первых шести месяцев жизни.
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    “МАҒАН АНАМ МЕН ӘКЕМ БІРГЕ ҚАРАЙДЫ! МЕН 
ОЛАРДЫ ӨТЕ ҚАТТЫ ЖАҚСЫ КӨРЕМІН!”  
Баламен қатынасудың кез-келген мүмкіндігін пайдаланыңыз. 
Сүйіспеншілігіңізді көрсетіңіз. Балаңыз өзінің туысқандары 
мен жақындарына үйрене берсін.

    “МОИ МАМА И ПАПА ВМЕСТЕ 
УХАЖИВАЮТ ЗА МНОЙ! Я ТАК ИХ ЛЮБЛЮ!”
Используйте любую возможность для общения с ребенком. 
Показывайте ему свою любовь. Пусть он привыкает к своим 
родным и близким людям.

3
     “МАҒАН ҚОЛ-АЯҒЫМНЫҢ  БОС БОЛҒАНЫ 
ҰНАЙДЫ! ” 
Жөргекке тығыздап орау баланың дамуын тежейді. Балаңыз 
тумысынан айналаға үйреніп, қол-аяқтарымен қимыл жасасын.

     “Мне нравиться своБодно двигать 
ручками и ножками” 
Тугое пеленание задерживает развитие ребенка. Обеспечьте 
ребенку возможность ощущать окружающий мир и двигаться 
с самого рождения.

     “АТА-АНАМНЫҢ ЖЫЛУЫН СЕЗУ ҚАНДАЙ 
КЕРЕМЕТ!” 
Жақындардың сүйіспеншілігі мен жылы сезімін білдіруі 
баланың ерте дамуы мен дұрыс өсуіне жағдай жасайды. 

     “КАК ЗДОРОВО ЧУВСТВОВАТЬ ТЕПЛО 
МОИХ РОДИТЕЛЕЙ!” 
Проявление тепла и нежности близких стимулируют ранний 
рост и развитие ребенка.

    “ҚАНДАЙ ӘДЕМІ ОЙЫНШЫҚ! МАҒАН БЕРШІ!”
Ойын ойнау, әңгімелесу барысында балаңыз тезірек дамиды.

    “КАКАЯ КРАСИВАЯ ИГРУШКА! ДАЙ ЕЕ МНЕ!”
Ваш ребенок развивается быстрее в процессе игры и общения.
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1      МЕН БӘРІМЕН БІРГЕ ТАМАҚТАҢҒЫМ КЕЛЕДІ! МЕН ҮЛКЕН ӘРІ МЫҚТЫ БОЛАМЫН!
Тамақтану уақытында сәбимен тілдесу мүмкіндігін пайдаланыңыздар. 

“Я ХОЧУ КУШАТЬ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ! Я БУДУ БОЛЬШОЙ И СИЛЬНЫЙ!” 
Используйте возможность общения с ребенком во время еды.

     ӨСКЕН ҚАНДАЙ ҚЫЗЫҚТЫ!  
Балаға сегіз жасқа дейін, әсіресе, алғашқы үш жылда көрсетілетін қамқорлық мен ықылас-
ілтипат шешуші маңызға ие және бүкіл өміріне әсер етеді. Балаларды ойынға әуестендіріп, 
айналадағы әлемді танып-білуге итермелеу олардың қоғамдық, эмоционалдық, физикалық 
және ой-өрісінің дамуына көмектеседі.

    КАК ИНТЕРЕСНО РАСТИ! 
Забота и внимание, которые ребенок получает 
до восьми лет, особенно 
в первые три года, имеют решающее значение 
и сказываются на протяжении всей его жизни. 
Вовлечение детей в игры и познавание 
мира способствует их социальному, 
эмоциональному, физическому и умственному 
развитию. 
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    “ҚАНДАЙ ҚЫЗЫҚ! АЛ ҰРҒЫЛАСАМ НЕ БОЛАДЫ 
ЕКЕН?»  
Балаға ұстай алатын, тастай алатын, ұрғылай алатын қауіпсіз 
заттар беріңіздер.

    “КАК ИНТЕРЕСНО! А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕЩЕ 
ПОГРЕМЕТЬ!”
Давайте ребенку безопасные предметы, чтобы он мог их 
держать, бросать и греметь ими. 

    “АНАШЫМ, ТАҒЫ БІР РЕТ ТАСТАЙЫНШЫ!? 
ҚЫЗЫҚ ЕКЕН!”
Балаңызға дүниені белсенді зерттеуге мумкіндік 
беріңіз.

    “МАМА, МОЖНО ЕЩЕ РАЗ БРОСИТЬ? 
МНЕ ИНТЕРЕСНО!”
Дайте возможность Вашему ребенку активно 
изучать окружающий мир.

     “ҮЛКЕНДЕРДІҢ ІСІН ҚАЙТАЛАҒАНДЫ ҰНАТАМЫН! 
МЕН СОЛАЙ ҮЙРЕНЕМІН! ” 
Сәбиіңіз Сіздің және басқалардың жүріс-тұрысына қарап, 
оларға еліктеп үйренеді.

    “Я ЛЮБЛЮ ПОВТОРЯТЬ ЗА СТАРШИМИ! 
ТАК Я УЧУСЬ!” 
Ваш ребенок учится, наблюдая за Вашим поведением и 
подражая Вам и другим.

     “АТАМНЫҢ ЕРТЕГІСІ ҚАНДАЙ КЕРЕМЕТ! ” 
Бала тіпті әлі сөйлей алмаса да, кітап оқу мен ән салу оның 
сөйлеу және дүние тану қабілетін дамытуға ықпал етеді. 

    “МОЙ ДЕДУШКА ЛУЧШЕ ВСЕХ ЧИТАЕТ МНЕ 
СКАЗКИ!” 
Чаще читайте и пойте ребенку.  Даже если ребёнок еще 
не умеет говорить, ваше чтение и пение способствуют 
развитию его речи и помогают ему познавать мир.
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    ДҮНИЕГЕ КЕЛЕ САЛА ҮЙРЕНЕ БАСТАЙМЫН!  
Баланың болашақ саулығы, өсуі мен дамуының іргетасы алғашқы үш жылда қаланады. Бұл 
жаста басқа кезге қарағанда балалар  барлығын едәуір жылдамырақ үйренеді. Егер олар 
сүйіспеншілік пен ықыласқа бөленсе, ой-өрісінің дамуына жағдай жасалса, әрі құнарлы 
тамақтанып, сапалы күтім көрсетілсе, сәбилердің даму үдерісі мен қоршаған ортаны түйсінуі 
жылдамдайды.

    Я СТАНОВЛЮСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!  
Именно в первые три года закладывается основа для 
будущего здоровья, роста и развития ребенка. В этом 
возрасте дети обучаются гораздо быстрее,  чем в любом 
другом возрасте. У детей раннего возраста процесс 
развития и познания мира ускоряется, если они окружены 
любовью и вниманием,  если стимулируется их умственная 
деятельность, и при этом они полноценно питаются и 
получают качественный уход.

    “ӘКЕ, МЫСЫҚ НЕ ІСТЕП ЖАТЫР ЕКЕН?”
Сіз баламен неғұрлым көбірек сөйлессеңіз, ол қоршаған ортаны соғұрлым тезірек тани бастайды.

    “ПАПА, А ЧТО ДЕЛАЕТ КОТИК?”
Чем больше Вы говорите с ребенком, тем быстрее он познает мир.
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    “АНАШЫМ, МЕН СЕНІҢ ЕҢ КҮШТІ КӨМЕКШІҢМІН!” 
Балаға ешбір қауіп төнбейтін жағдайда ғана балаңыз әлденені өз 
қолымен істегісі келсе, сабыр сақтаңыз, әрі  мақтау айтып отырыңыз.

    “МАМА, Я ТВОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК!”
Проявите терпение, когда ребенок хочет сделать что-то самостоятельно 
и поощряйте его, при условии, что ребенок не подвергается опасности

    “ҮЛКЕНДЕР МЕНІ ҚОРҒАНСЫЗ ҚАЛДЫРМАЙДЫ!”
Күйіп қалу және жидіп қалу – балалар  алатын жарақаттардың ең кең таралған 
себептері. Сіздің мұқияттылығыңыз күйікпен байланысты қайғылы оқиғалардың 
көбісінің алдын ала алады.

    “ВЗРОСЛЫЕ ВСЕГДА ЗАБОТЯТСЯ О МОЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!”
Ожоги и ошпаривание – самые распространенные причины серьезных детских 
травм. Ваша внимательность может предотвратить несчастный случай.

    “ӘКЕ, МЕН СЕНІМЕН БІРГЕ СУРЕТ САЛУДЫ 
ҰНАТАМЫН!” 
Ұл балаларға да, қыздар балаларға да әкесімен ойнау және 
тілдесу мүмкіндігі бірдей қажет.

     “ПАПА, Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ С ТОБОЙ 
РИСОВАТЬ!”
И мальчикам, и девочкам одинаково необходима возможность 
общаться и играть с отцом.

     “АНАШЫМ, ҚАРА, БІЗ ӘКЕММЕН БІРГЕ 
ҚОЛЫМЫЗДЫ ЖУЫП ЖАТЫРМЫЗ!” 
Қарапайым тазалық ережелерін сақтау арқылы көптеген 
жұқпалы аурулардың, оның ішінде, диареяның (іш өтудің) 
алдын алуға болады. 

     “МАМА, СМОТРИ, МЫ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ МОЕМ 
РУКИ!” 
Многие инфекционные болезни, в частности диарею, можно 
предупредить при соблюдении элементарных правил гигиены. 
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Өмірінің алғашқы жылдарынан бастап сәбиді қоршаған сүйіспеншілік және қамқорлық оның тез дамуына 
жағдай жасайды. Балаңыздың мінез-құлқына,  сезімдеріне, хал-ахуалына және тілектеріне мұқият болыңыз. 
Балаңызға  қолдауыңыз бен сүйіспеншілігіңізді сездіріңіз.

Любовь и забота, которой окружен ребенок в первые годы жизни, способствуют его быстрому развитию. 
Будьте внимательны к поведению, эмоциям, состоянию и желаниям своего ребенка. Дайте ему возможность 
ощутить Вашу подержку и любовь.

    МАҒАН СҮЙІСПЕНШІЛІК ПЕН ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАЖЕТ! 
 

    МНЕ НУЖНА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА!  
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Балалардың сезімдері өте шынайы және күшті болып келеді. 
Қолынан бірдеңе келмесе, бір нәрсені ала алмай жатса, 
балалардың көңілі бұзылады. Тілектері мен қылықтарына көңіл 
бөлу, қолпаштау және ниеттестік білдіру балаңыздың әрі қарайғы 
өміріндегі жетістіктерге жетуі үшін қажетті өз күшіне сенімділігін 
қалыптастырады.

Эмоции детей очень искренни и сильны. Дети обычно 
расстраиваются, если у них что-то не получается, или они не 
могут взять руками что-то. Внимание к желаниям и поступкам, 
одобрение и участие сформируют уверенность в собственных 
силах, которая очень важна для успеха Вашего ребенка в 
последующей жизни. 

Баланы жазалауға немесе өған зорлық көрсетуге болмайды. Ашуланған 
адамды жиі көрген баланың өзі де дөрекі және ұстамсыз болып 
қалыптасуы мүмкін. Сәбиді тәртіпке ашуланбай салып, жиі мадақтап 
тұрыңыз. Отбасы қорғаны екенін сезетін бала, әдетте, сабағын жақсы оқып, 
өмірдегі ауыртпалықтарды жеңіл көтереді.

Недопустимы физическое и психологическое насилие над ребенком. 
Ребенок, на которого часто обрушивается гнев, сам может стать грубым 
и невыдержанным. Спокойно объясните малышу, как нужно себя вести, и 
часто хвалите его. Дети, которые чувствуют себя защищенными в семье, 
обычно хорошо учатся и легче справляются с жизненными трудностями. 

Жылау - кішкентай бала үшін тілдесу әдісі. Жылаған баланы қолыңызға 
алып кеудеңізге басыңыз. Осымен Сіз балаңызға қорғаныш, 
сүйіспеншілік және қамқорлық сезімін бересіз.

Плач для маленьких детей - это способ общения. Возьмите плачущего 
ребенка на руки и прижмите к груди. Тем самым Вы дадите своему 
ребенку ощущение защищенности, любви и заботы.     МАҒАН СҮЙІСПЕНШІЛІК ПЕН ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАЖЕТ! 

 

    МНЕ НУЖНА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА!  

Ұл балаларға да, қыздарға да сүйіспеншілік, қамқорлық және 
мадақтау теңдей қажет. 

И мальчикам, и девочкам одинаково необходимы любовь, 
забота и поощрение. 
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СӘБИДІ БІРІГІП ӘЛПЕШТЕП ӨСІРЕЙІК 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО МАЛЫША



СӘБИДІ  БІРІГІП  ӘЛПЕШТЕП  ӨСІРЕЙІК 

Әже бола отырып, әрине, немереңіздің дені сау, күшті, 
ақылды да көңілді болып өскенін қалайсыз. Бұл істе 
Сізге анадан анаға баяғыдан беріліп келе жатқан 
бала тәрбиесіндегі тәжірибеңіз зор көмек береді.
Мүмкін, соңғы медициналық зерттеулердің 
нәтижелері Сіз үшін қызықты болатын шығар. Бұл 

Әжеге

Отбасыңыздың басқа мүшелерінің осы 
кеңестерді орындауын қадағаласаңыз, 

немереңіз дені сау, ақылды және ширақ 
болып өседі!

НЕМЕРЕСІНЕ ДЕНСАУЛЫҚ, КҮШ-ҚУАТ ПЕН 
АҚЫЛ-ПАРАСАТ ТІЛЕЙТІН ӘЖЕГЕ

ӨЗІҢІЗ СИЯҚТЫ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫ ДА НЕМЕРЕҢІЗДІҢ ДЕНІ САУ, КҮШТІ, 
АҚЫЛДЫ ДА КӨҢІЛДІ БОЛЫП ӨСКЕНІН ҚАЛАЙДЫ.

Сондықтан, олар мына қағидаларды ескеруіңізді өтінеді: 

зерттеулер дәрігерлер бірнеше жыл бұрын берген 
кеңестерден өзгешелеу болуы мүмкін. Қазіргі кезде 
дәрігерлер үш жасқа дейінгі сәбилерді өсіру мен 
тәрбиелеуге қатысты жаңа да нәтижелі әдістер 
ұсынып отыр.
Олар  немереңіздің денсаулығы үшін өте маңызды! 

1 АЛҒАШҚЫ АЛТЫ АЙ БОЙЫ СӘБИ ТЕК 
АНАНЫҢ СҮТІМЕН ТАҒАМДАНУЫ КЕРЕК

АНАСЫ СӘБИДІ НЕҒҰРЛЫМ ЖИІ ЕМІЗСЕ, 
СҮТІ СОҒҰРЛЫМ МОЛ БОЛАДЫ

СӘБИ АНАСЫНЫҢ СҮТІМЕН КЕМ ДЕГЕНДЕ ЕКІ 
ЖАСҚА ТОЛҒАНЫНША ТАМАҚТАНУЫ КЕРЕК

АЛТЫ АЙ  ТОЛҒАННАН БАСТАП 
СӘБИДІ ҚОСЫМША ТАҒАММЕН 
ТАМАҚТАНДЫРА БАСТАУ ҚАЖЕТ

СӘБИДІ ҚАТТЫ ОРАУҒА, ҚАТТЫ 
ТЕРБЕУГЕ БОЛМАЙДЫ, СЕБЕБІ 
ҚАТТЫ ТЕРБЕТУ ОНЫҢ МИЫНА 
КЕРІ ӘСЕР ЕТЕДІ.

2

3

4

5

ДЕНІ САУ, 
ӘРІ АҚЫЛДЫ БАЛА 

ӨСІРУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 
ЖАҢА ӘДІСТЕРІ ТУРАЛЫ 

ТОЛЫҒЫРАҚ 
БІЛГІҢІЗ КЕЛЕ МЕ?

Немереңізге қарайтын 
медицина қызметкеріне 

хабарласыңыз! 
Медицина қызметкері 

Сізге көмектеседі!
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Әжеге
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО МАЛЫША

Вы бабушка и, конечно же,  хотите,  чтобы Ваш 
внук или внучка выросли здоровыми,  сильными, 
умными и веселыми. И Вам в этом помогает 
опыт, передаваемый из поколения в поколение. 
Возможно, Вам покажутся полезными результаты 

Бабушке

Если Вы будете рекомендовать,  чтобы 
эти советы выполняли другие члены 

семьи, у Вас вырастет здоровый,  
умный и крепкий малыш!

ЗАБОТЛИВОЙ БАБУШКЕ О ЗДОРОВЫХ, 
СИЛЬНЫХ И УМНЫХ ВНУКАХ

КАК И ВЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЖЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ВАШ ВНУК ИЛИ 
ВНУЧКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, СИЛЬНЫМИ, УМНЫМИ И ВЕСЕЛЫМИ. 

Поэтому они просят Вас принять во внимание, что:

последних медицинских исследований. Сейчас врачи 
рекомендуют новые эффективные методы ухода 
и воспитания детей в возрасте до трех лет.
Они очень важны для здоровья Вашего внука или 
внучки! 

    

1 ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ МАЛЫШ ДОЛЖЕН 
ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ГРУДНЫМ МОЛОКОМ

ЧЕМ ЧАЩЕ МАМА КОРМИТ МАЛЫША 
ГРУДЬЮ, ТЕМ БОЛЬШЕ У НЕЕ МОЛОКА

МАЛЫШ ДОЛЖЕН ПИТАТЬСЯ ГРУДНЫМ 
МОЛОКОМ МИНИМУМ ДО ДВУХ ЛЕТ 

С 6 МЕСЯЦЕВ МАЛЫШУ НУЖНО 
НАЧИНАТЬ ДАВАТЬ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНУЮ ПИЩУ

НЕ НУЖНО ТУГО ПЕЛЕНАТЬ 
И СИЛЬНО КАЧАТЬ МАЛЫША, 
КАЧАНИЕ ВРЕДИТ ЕГО 
МОЗГУ. 

2

3

4

5

ХОТИТЕ 
ЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

О СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДАХ УХОДА 
И ВОСПИТАНИЯ?

Обратитесь к Вашему 
медицинскому работнику! 

Ваш медицинский 
работник поможет 

Вам.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО МАЛЫША

БҰЛ 
ӨТЕ ОҢАЙ!

БАЛАҢЫЗ 
АҚЫЛДЫ, 

КҮШТІ ЖӘНЕ 
САУ БОЛЫП 

ӨСЕДІ!
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО МАЛЫША

Вы хотите гордиться своим ребенком? Вы хотите, 
чтобы друзья, родственники, знакомые и соседи 
восхищались Вашим ребенком и Вами как отцом?
Следование простым советам позволит Вам 
вырастить и воспитать умного, здорового, уверенного 
в себе ребенка. Это совсем не сложно, так как с 
момента рождения, как губка, малыш впитывает в 
себя все, что видит, слышит и чувствует. 

ВАШ РЕБЕНОК- САМЫЙ УМНЫЙ, САМЫЙ  

СИЛЬНЫЙ,  САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ! И ВЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ИТАК, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛУЧШИМ ОТЦОМ, И ВЫРАСТИТЬ УМНОГО, ЗДОРОВОГО 
РЕБЕНКА, ВАМ НАДО:

Вы отец, и ребенку нужны именно Ваше внимание, 
любовь и общение! Малыш, чувствующий теплое 
отношение со стороны отца, любознателен, 
решителен, самостоятелен, быстрее развивается и 
лучше учится. Именно таким ребенком Вы хотите 
гордиться! Не важно, сын или дочь, они одинаковo 
нуждаются в Вашем внимании! 

ИГРАТЬ И РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ, 
ПЕТЬ, ЧИТАТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ ЕМУ 
СКАЗКИ,ХВАЛИТЬ И ПООЩРЯТЬ ЕГО

ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ КУПАТЬ, КОРМИТЬ, 
ОДЕВАТЬ, УКЛАДЫВАТЬ СПАТЬ 
И ДЕЛАТЬ МАССАЖ

 ОБНИМАТЬ, СМОТРЕТЬ 
В ГЛАЗА И УЛЫБАТЬСЯ

 ПОКАЗЫВАТЬ ОКРУЖАЮЩИЕ 
ПРЕДМЕТЫ И ОТВЕЧАТЬ 
НА ВОПРОСЫ РЕБЕНКА

 ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 
ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАТЬ.

1

2

3

4

5
ВЕДЬ 

ЭТО ТАК ПРОСТО! 

И ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ 

УМНЕЕ, 
СИЛЬНЕЕ 

И ЗДОРОВЕЕ!  Это можно делать каждый день, 
каждую свободную минуту. 

К примеру, находясь в гостях, Bы 
знакомите ребенка с другими детьми; 
Гуляя на улице, показываете животных 

и называете их; 
Не умеете делать массаж - просто 
поглаживайте спинку и животик, 

ножки и ручки малыша.

ПАПА!
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