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Звернення до батьків першокласників 

ШАНОВНI БАТЬКИ! 
Ви вiддаєте в мої руки сердечка своїх дiтей. Разом з цим 

ви покладаєте на мене свої надiї, сподiвання. І всi неодмінно 
хочете, щоб дитина з перших днiв шкiльного життя стала ро-
зумною, вміючою писати, читати, рахувати. Але варто пам’я-
тати, що не кожна дитина може одразу успiшно навчатися, 
та й це не та основна цiкавiсть, заради якої живе людина. 

Дитина — Божа iскорка, яка прийшовши в цей свiт, несе 
свою велику місiю, має свiй шлях, свої думки. Тому перед 
нами стоїть особливе завдання – розвиток і збагачення духо-
вного світу кожної дитини. Це можливо через виховання сер-
ця дитини: любов до людей, повага, толерантнiстъ, прояв 
співчуття і вміння радіти за інших. 

Вiрте в безмежнiсть вашої дитини i допоможiть їй повiри-
ти в свої сили. Це допоможе дитині долати труднощi! 

Шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. 
Хтось починає ранiше за інших ходити, але потiм довго 

не говорить; хтось, навпаки, не вмiє усміхатися, зате починає 
говорити цілими фразами і добре запам’ятовує букви. Тому 
до шкiльного вiку дiти мають різний багаж досвiду, знань, 
умiнь, навичок, звичок. Безсумнiвно, що згодом кожна з них 
навчиться читати й рахувати, стане грамотною, але до моме-
нту вступу до школи важливо, щоб дитина мала здатність до 
навчання. Саме вiд готовностi залежить адаптацiя малюка 
до шкiльного життя, оволо-
дiння ним навчальною дiяль-
нiстю, врештi-решт, форму-
вання особистості. 

Часто ви вважаєте основ-
ними показниками готовностi 
до школи знайомство дитини 
з лiтерами, уміння читати, 
рахувати, знання вiршiв та 
пiсень. Однак не тiльки це 
впливає на успiшнiсть нав-
чання. 
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Важливим етапом підготовки дитини до школи є розвиток 
дрiбної моторики кистi руки. Дiти, в яких рука не готова до 
письма, швидко втомлюються, втрачають бажання писати, 
вчитися. 

Велике значення в пiдготовцi дитини до навчання вiдiграє 
її здоров’я. Робiть все вiд вас можливе, щоб дитина була 
здоровою, ситою, загартованою. 

Школа i сiм’я. Це один довгий ланцюжок, який здатен по-
бороти всi труднощi. Без вашої допомоги я не в силi буду 
донести до сердець і розуму все те, що ви хочете бачити у 
своїх дiтях. Давайте будемо толерантними, взаємоввiчливи-
ми, доброзичливими, терплячими, небайдужими до своїх 
дiтей. 

Промине чотири роки, й тодi можна буде з гордістю сказа-
ти про результат нашої з вами спiвпрацi, про всi перемоги, 
здобутки, знання й уміння, яких набули нашi дiти. 

 

Не забувайте: 

Школа - Майстерня Людяностi; 

Школа - Майстерня Гуманностi; 

Школа — Спiвтовариство вчителя та учня 

Школа - Храм!     
                       

З повагою ваш вчи-
тель 
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Поради батькам майбутніх першокласників 

ДИТИНА ЙДЕ ДО ШКОЛИ. РАДОЩІ Й ТУРБОТИ 
Часто доводиться чути: "Хто ж має готувати дитину до 

навчання у школі, хто відповідає за успішність у початкових 
класах - батьки, сім'я, вихователі дитячого садочка, вчителі, 
школа?" Більшість дошкільнят відвідує дитячі садки або ж 
підготовчі заняття при школах, ліцеях, гімназіях, і батьки за-
звичай сподіваються на те, що дітей до школи підготують 
вихователі, вчителі. Проте, як показує досвід, жоден найкра-
щий дитячий заклад - ані дитячий садок, ані початкова шко-
ла (підготовчі заняття) - не можуть замінити сім'ї, сімейного 
виховання. 

 
ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 

Одні вважають, що потрібно починати готувати малюка з 
трьох років, інші - за рік до вступу до школи. Але взагалі-то 
усе дошкільне життя дитини - це і є підготовка до школи. 
Найголовніше - не впадати в крайності. Не перестаратися із 
заняттями, викликавши заздалегідь відразу до вчення. Але і 
не пускати усе на самоплив, сподіваючись, наприклад, на 
вихователя дитячого саду.  Оцінити розвиток майбутнього 
першокласника можна самим або проконсультуватися у ди-
тячого психолога. Спеціальні тести для діагностики готовнос-
ті до школи зараз цілком доступні, продаються у багатьох 
книжкових магазинах. Але одна окремо взята методика не 
дозволяє повністю оцінити усі сторони розвитку дитини. Та 
все ж така перевірка покаже, над чим варто ще попрацювати 
до 1 вересня. 

Такі тести зазвичай перевіряють: 
- розвиток пам'яті (норма при запам'ятовуванні 10 слів - 6 

і більше слів); 
- чистоту вимови; уміння повторити складне слово; умін-

ня розрізняти звуки в словах; 
- розвиток мови (багатство словника, здатність скласти 

розповідь за малюнком, переказати почуте і так далі); 
- довільна увага (уміння працювати над учбовим завдан-

ням впродовж 10 хвилин, не відволікаючись); 
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- готовність руки до письма (треба скопіювати несклад-
ний малюнок, нескладну фразу); 

- уміння діяти по інструкції (намалювати візерунок по клі-
тинках під диктування, скласти візерунок з кубиків за зраз-
ком); 

- просторову орієнтацію (уміння назвати, де знаходиться 
предмет - справа, ліворуч, за, над, під і так далі); 

- загальну обізнаність дитини про навколишній світ; 
- елементарні математичні навички (порядковий рахунок 

до десяти, прямий і зворотний; уміння вирішити не складне 
завдання за допомогою предметів). 

Оцінюють також, що притягає дитину в школі (можливість 
отримати нові знання або чисто зовнішні атрибути - новий 
рюкзак, цікавий пенал і тому подібне); як він контактує з не-
знайомими дорослими і дітьми; який у нього особистий темп 
роботи і багато що інше. Дитину вважають неготовою до 
школи, якщо він: 

- налаштований виключно на гру; 
- недостатньо самостійний; 
- надмірно збудливий, імпульсивний, некерований; 
- не уміє зосередитися на завданні, зрозуміти словесну 

інструкцію; 
- мало знає про навколишній світ, не може порівняти пре-

дмети, не може назвати узагальнювальне слово для групи 
знайомих предметів та ін.; 

- має серйозні порушення мовного розвитку; 
- не уміє спілкуватися з однолітками; 
- не хоче контактувати з дорослими або, навпаки, занад-

то розв'язний. 
При будь-якому рівні готовності ваша дитина буде 

прийнята в перший клас.  
Зазвичай, коли говорять про "шкільну" готовність малюка, 

мають на увазі головним чином його інтелектуальний розви-
ток. Але є ще одна, не менш важлива сторона. І пов'язана 
вона з психологічною підготовкою дитини. Ось на які момен-
ти варто звернути увагу. 

- Важливо, щоб до школи у дитини був досить різноманіт-
ний досвід спілкування з незнайомими людьми - і дорослими 
і дітьми. Давайте малюкові можливість попрактикувати у 
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встановленні нових контактів. Це може відбуватися в поліклі-
ніці, на дитячому майданчику, в магазині. 

- Деякі діти губляться, не маючи навички "виживання в 
натовпі" (зайдіть у будь-яку школу на зміні). В якості трену-
вання час від часу можна узяти сина або дочку на великий 
розважальний захід, відвідати з ним вокзал, проїхатися в 
громадському транспорті. 

 - Не секрет, що не завжди оточення доброзичливе і пов-
не розуміння. Учіть дитину не розгублюватися, коли тебе 
критикують або - дитячий варіант - дратують. Готуйте його 
до того, що в школі він може зіткнутися і з негативними оцін-
ками своєї роботи. Тобто, удома важливо мати досвід і пох-
вали, і осуд. Головне, щоб малюк розумів: критикуючи його, 
ви даєте оцінку не його особі в цілому, а конкретному вчинку. 
Прекрасно, якщо вироблена досить стійка позитивна самоо-
цінка. Тоді на зауваження або на не занадто високу оцінку 
учителя дитина не образиться, а постарається щось змінити. 

- Важливо для дитини уміти висловлювати свої потреби. 
Удома оточення розуміє його з півслова або за виразом об-
личчя. Не варто чекати того ж від учителя або однокласни-
ків. Просіть малюка повідомляти про свої бажання словами, 
по можливості організовуйте такі ситуації, коли йому треба 
попросити про допомогу незнайомого дорослого або дитину. 

 - У школі малюк нерідко потраплятиме в ситуації порів-
няння з однолітками. Значить, варто ще до школи постежити 
за ним в іграх, що включають момент змагання, конкуренцію 
дітей. Як він реагує на успіх інших, на свої невдачі і тому по-
дібні ситуації? 

- Старайтеся, щоб дитина звикала працювати самостій-
но, не вимагала постійної уваги і заохочення з боку доросло-
го. Адже на уроці учитель навряд чи зможе приділити кожно-
му однакову увагу. Поступово переставайте хвалити дитину 
за кожен крок в роботі - хваліть за готовий результат. 

 - Привчайте малюка спокійно сидіти і працювати впро-
довж певного часу. Включайте в розпорядок дня найрізнома-
нітніші заняття, чергуючи спокійну роботу за столом з рухли-
вими іграми. Особливо це важливо для збудливої, рухливої 
дитини. Поступово він звикне до того, що вищати і носитися 
можна в певний, "шумний" час. Тоді буде здатний і в школі 
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дочекатися перерви. 
- З перших днів ваш першокласник почуватиме себе упе-

внено, якщо заздалегідь прищепити йому елементарні нави-
чки роботи на уроці. Наприклад, навчите правильно тримати 
олівець, орієнтуватися на сторінці зошита або книги, уважно 
слухати інструкцію і виконувати її, відлічувати потрібну кіль-
кість клітинок і т. д. - Варто пам'ятати ось ще про що. При 
вступі до загальноосвітньої школи дитина не зобов'язана 
уміти читати, писати або рахувати. Та все ж новий важливий 
період у своєму житті краще розпочинати з відчуття "Я можу 
робити ось це і це", чим з відчуття "Я не умію нічого, що умі-
ють інші діти". 

 
А ЧИ НЕ РАНО НАМ В ШКОЛУ? 

Багато хто, захоплюючись своїм унікальним чадом, нама-
гається швидше спровадити того в школу. Але чи готова ди-
тина перейти у важкий світ навчання, коли цього хоче бать-
ко? Які наслідки можуть виникнути в результаті несвоєчасно-
го відправлення дитини у світ працьовитості і відповідально-
сті? І в якому все-таки віці краще відводити вашого малюка в 
школу? 

До 6-ти років, як відомо з курсу вікової психології, багато 
дітей по своєму психічному розвитку все ще залишаються 
дошкільнятами. Діточкам цього віку частенько властиво ми-
мовільна увага, тобто дитина запам'ятовує тільки те, що йо-
му цікаве. До того ж вона нездатна довго концентрувати ува-
гу на одній діяльності, наприклад, слухати урок більше 10-15 
хвилин. Поки що провідною діяльністю цього віку є гра, тому 
приходити в школу дитина буде, тільки для того, щоб грати і 
розважатися. 

Крім того, у шестирічних дітей дуже завищена самооцін-
ка, внаслідок цього будь-яке зауваження з боку учителя, на-
приклад, «ти зробив помилку», сприйматиметься як вислов-
лювання «ти поганий», що може спричинити конфлікт з доро-
слим, а згодом і з однолітками. 

7 років - це період соціального народження «Я» дитини. 
В цей час зазвичай відбувається переоцінка цінностей. До 
цього віку дитина починає до усього відноситися серйозніше: 
навчання переходить на перший план, відсовуючи ігри на 
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другий. Тепер малюк здатний спокійно сприймати зауважен-
ня дорослих і легко спілкуватися з однолітками, оскільки його 
самооцінка стає адекватнішою. 

І, проте, не варто робити поспішних висновків, дитину мо-
жна і треба вести в школу в тому віці, коли у нього сформу-
валися три сфери, що показують готовність дитини до школи: 

1. Інтелектуальна сфера. 
2. Мотиваційна сфера. 
3. Сфера довільності. 
Інтелектуальна сфера 
    Це дуже важливий показник, пов'язаний з розвитком 

уявних процесів - здатністю узагальнювати, порівнювати і 
класифікувати об'єкти, визначати причинно-наслідкові зв'яз-
ки і робити висновки. Існує безліч методик і ігор, за допомо-
гою яких можна визначити інтелектуальний розвиток дитини. 
Але, навіть якщо вона, наприклад, здатна вивчити усі байки 
Крилова, все одно не варто вигукувати: «Моя дитина - вунде-
ркінд»! - і відразу тягнути її в школу. У деяких дітей сильно 
розвинений вербалізм - високий рівень мовного розвитку і 
хороший розвиток пам'яті при недостатньому розвитку 
сприйняття і мислення.  

Мотиваційна сфера - бажання дитини вчитися 
Дитина молодшого шкільного віку має неймовірну пам'-

ять, а якщо у неї ще є бажання до навчання, малюк вбирати-
ме інформацію, як губка. Не можна плутати просте бажання 
дітей ходити з різноколірним рюкзаком, красивими ручками і 
пеналом з дійсним прагненням до «серйозних» занять і 
«відповідальних» рішень. 

Сфера довільності 
Довільність дій, тобто коли дитина сприймає не лише те, 

що хочеться, але і те, що потрібно, а також уміння наслідува-
ти правила і вказівки дорослого. 

Тільки при сукупності цих трьох сфер дитину можна від-
водити в школу. Але частенько у багатьох дітей шестирічно-
го віку відсутня одна або навіть усі ці сфери. І тільки якщо у 
малюка спостерігається підвищена інтелектуальність, моти-
вація і довільність, означає, незважаючи на свої молоді роки, 
він повністю готовий до навчання! 

Що робити, якщо батьки, ще не знаючи про існування цієї 
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статті, відправили свого шестирічного нащадка в школу? Не-
вже хапатися за голову і швидше бігти визволяти його звідти? 
Не варто квапитися, адже існують ще певні медичні показни-
ки, що визначають готовність дитини до навчання в школі. 

Якщо у нього: 
- знижується вага; 
- знижується рівень гемоглобіну в крові; 
- знижується гострота зору; 
- з'являються головні болі; 
- спостерігається невисока працездатність; 
- є присутньою підвищена тривожність; 
- проявляються неврози, 
то він ще зовсім не готовий до шкільного життя. 
Якщо ж таких ознак не спостерігається, значить, він зміг 

успішно адаптуватися в новому середовищі. 
Отже, не варто квапитися передчасно відводити дитину в 

школу. Краще подумати і проконсультуватися сто разів. 
Адже замість повноцінних знань малюк може отримати сер-
йозний удар по психіці і 
заробити справжнісінь-
кий ком- плекс непов-
ноцінності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДГОТОВКА ТА МОТИВАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ:  
10 ПОРАД ДЛЯ БАТЬКІВ 

Під вікнами будинку літньої людини залюбили гратися 
діти. Щовечора вони збиралися на галявині 

перед його будинком, бігали, шуміли, що сильно порушу-
вали його спокій. Ніякі прохання та вмовляння грати подалі 
від його будинку не допомагали. І тоді він придумав, одного 
вечора  він вийшов до дітей і сказав: «Ви дуже добре сьогод-

10 



ні бігали, гралися і  кричали. За це, кожен з вас отримає сьо-
годні по 10 гривень». Можете собі уявити реакцію дітей?! Ма-
ло того, що вони отримували задоволення від гри, вони 
отримали ще й гроші. Діти були дуже задоволені. 

На наступний день господар будинку вийшов знову до 
дітей та  сказав: «Знаєте діти, сьогодні мої обставини зміни-
лися, і я можу вам дати лише по 1 гривні». Діти взяли гроші, 
але грали і кричали вже з меншим ентузіазмом. 

Наступного дня цей мудрий чоловік роздав дітям по 20 
копійок і сказав: "Приходьте завтра, я вам дам по 5 копійок. 
На це діти відповіли: "Та ви що ми не  будемо  бігати і крича-
ти  за  5 копійок. Так цей літній чоловік позбувся шуму і крику 
під своїми вікнами. 

Про що ж ця історія? 
Вона про внутрішню і зовнішню мотивацію. Що зробив 

цей літній чоловік? Він знизив внутрішню мотивацію дітей (їх 
власні емоції, бажання вільно грати, «бігати і кричати»),  пе-
ревівши її в зовнішню мотивацію (гроші), а потім прибрав і її. 

Все дуже просто. Мотивація відноситься до набору люд-
ських чинників, які штовхають людину вперед. 

Ваше завдання - не тільки лише  «загартувати» своїх ді-
тей у той час, як вони стають старшими, а й мотивувати ви-
користовуючи, як зовнішню мотивацію так і внутрішню. Різні 
подарунки, обіцянки, винагороди: мобільний  телефон, мр3-
плеєр, велосипед, комп'ютерні ігри. Це все відноситься до 
зовнішніх мотиваційних факторів.  

 
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ  

ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
1. Для дитини ви -  зразок мовлення, адже діти вчаться мо-

ви, наслідуючи. Слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина 
обов’язково говоритиме  так, як ви.  

2. Дитина успішно засвоює мову в той момент, коли дорослі 
слухають її, спілкуються з нею, розмовляють. Виявляйте 
готовність слухати. Якщо  роль слухача вас втомлює, як-
що ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене  ва-
ми в дошкільний період, суттєво полегшить ваші пробле-
ми в майбутньому. 

3. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні  
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роки закладаються основи впевненості в собі та успішно-
го мовного спілкування поза сім’єю. Від ступеня раннього 
мовного розвитку залежатиме подальший процес розвит-
ку дитини в школі. 

4. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються 
в атмосфері спокою, безпеки, любові. 

5. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтере-
си,  симпатії та антипатії, поважайте її неповторність. 

6. Ставте для себе та для дитини реальні завдання. Ведіть і 
спрямовуйте, але не підштовхуйте. 

7. Забезпечуйте дитині широкі можливості користування ко-
жним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торка-
тися руками, куштувати на смак різноманітні елементи 
навколишнього світу. 

8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів ру-
ки, аби їй було легше опанувати письмо. Для цього необ-
хідно багато вирізати, малювати, зафарбовувати, будува-
ти, складати невеликі за розміром деталі,  зображення 
тощо. 

9. Забезпечуйте всі можливості та умови для повноцінної 
гри дитини. Гра – це її провідна діяльність, це її робота. Л. 
Виготський зазначав: «Чим краще дитина грається, тим 
краще вона підготовлена до навчання в школі». 

10. Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необ-
хідності, щоб дитина механічно могла лічити до 100 і біль-
ше. Нехай вона рахує до 10-20, але їй вкрай необхідно 
розуміти, знати, з яких чисел можна скласти 5, а з яких – 
7 тощо. Це є основою понятійного розуміння основ ариф-
метики, а не механічного запам’ятовування. 

11. Працюйте з дитиною над розвитком її пам’яті, уваги, мис-
лення. Для цього сьогодні пропонується багато ігор, голо-
воломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо в різних пе-
ріодичних та інших виданнях для дітей. 

12. Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і обов’язко-
во дотримуйтеся його виконання всіма членам родини. 

13. Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповіда-
ти за результат його виконання. 
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ТЕСТ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОГО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ,  
ЧИ ХОЧЕ МАЛЮК ІТИ ДО ШКОЛИ І ЩО ЙОГО  

ТАМ ПРИВАБЛЮЄ: 
1. Якби були дві школи - одна з уроками російської мови, 

математики, читання, співу, малювання і фізкультури, а інша 
лише з уроками співу, малювання і фізкультури, - в якій з них 
ти хотів би вчитися? 

2. Якби були дві школи - одна з уроками та перервами, а 
інша лише із перервами і жодних уроків, - в якій з них ти хо-
тів би вчитися?   

3. Якби були дві школи - в одній ставили б за хороші від-
повіді оцінки, а в іншій давали б солодощі і іграшки, - в якій з 
них ти хотів би вчитися?  

4. Якби були дві школи - в одній можна вставати лише з 
дозволу вчительки і піднімати руку, якщо ти хочеш щось  

 запитати, а в іншій можна робити на уроці все що хочеш, 
- у якій з них ти хотів би вчитися? 

5. Якби в класі у вас захворіла вчителька і директор за-
пропонував би її замінити іншою вчителькою або мамою, ко-
го б ти вибрав?   

6. Якби були дві школи - в одній задавали б уроки додо-
му, а в іншій ні, - в якій з них ти б хотів вчитися?  

7. Якби мама сказала: "Ти у мене ще зовсім маленький, 
тобі важко вставати, робити уроки. Залишайся в дитячому  

 садку, а в школу підеш на майбутній рік", - погодився б 
ти з такою пропозицією? 

8. Якби мама сказала: "Я домовилася з вчителькою, що 
вона ходитиме до нас додому займатися 
з тобою. Тепер тобі не доведеться ходи-
ти вранці в школу", - погодився б ти з та-
кою пропозицією? 

9. Якби твій друг (подружка) запитав, 
що тобі більш всього подобається в шко-
лі, що б ти йому відповів? 

Проаналізуйте відповіді дитини.  
За кожну правильну відповідь даєть-

ся 1 бал, за неправильну - 0 балів.  
Якщо маля набрало 5 балів і більше, 

можна сміливо сказати, що він внутріш-
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ньо готовий до школи.  
Добре було б простежити за тим, як грає ваше дитина з 

іншими дітьми, чи уміє грати "за правилами" не лише з одно-
літками, але і з дорослими. 

Якщо результати тестування вас чимось бентежать, зве-
рніться за допомогою до фахівців.  

 
ЯКЩО МАМІ ЦЕ НЕЦІКАВО,  

ЗНАЧИТЬ НЕ ПОТРІБНО І ДИТИНІ 
У дитячому садку та на підготовчих заняттях дітям при-

щеплюють багато корисних навичок, навчають малювання, 
усного рахунку, письма і читання. Але якщо заняттями дити-
ни не цікавляться в сім'ї, не надають їм належного значення, 
не заохочують до старанності, дитина теж починає ставитися 
до них недбало, не прагне працювати краще, виправляти 
свої помилки, долати труднощі в роботі. 

Деяких дітей така неуважність батьків глибоко ображає, 
вони замикаються, перестають бути щирими й відвертими. І 
навпаки, інтерес батьків до справ дошкільнятка надає особ-
ливого значення всім досягненням дитини. Допомогу у подо-
ланні перепон, які виникають під час виконання будь-яких 
завдань, наші чада завжди приймають із подякою - і це спри-
яє зближенню між батьками та дітьми. 

 
БАТЬКИ МУСЯТЬ ДОПОМОГТИ ПОДОЛАТИ  

ПЕРШІ ТРУДНОЩІ 
Не всі діти однаково добре малюють, співають, ліплять, 

не всі швидко навчаються читання і письма. І правильно чи-
нять ті батьки, які виконують із сином або донькою те, що 
спочатку може видаватися складним і важким. Як відомо, лю-
ди люблять робити те, що їм вдається. Для дітей це майже ак-
сіома. Тому потрібно допомогти їм полюбити й навчити вчити-
ся, прищеплювати дитині шанобливе ставлення до навчальної 
праці, наголошувати на її значущості для всіх членів сім'ї. 

Неодмінно треба внести оптимістичну нотку, яка засвід-
чує впевненість батьків у тому, що навчання дитини буде ус-
пішним, якщо першокласник старанно й самостійно викону-
ватиме всі шкільні вимоги. Уже в дошкільному віці варто ви-
ховувати відповідальне ставлення до праці, доручень, своїх 
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обов'язків. 
Формування цих якостей починається з уважного, серйоз-

ного ставлення батьків до справ дітей. Батьки мусять поміча-
ти все: досягнення принесуть усім радість, помилки виправ-
лятимуть спільно. Упродовж останніх років ми дедалі часті-
ше говоримо про труднощі навчання в початковій школі. Час-
то діти залишаються сам на сам зі своїми труднощами, а ба-
тьки не знають, як їм допомогти. 

 
ВЧИМОСЬ ЧИТАТИ РАЗОМ 

Спробуємо зробити певні висновки. Важливо не лише 
навчати читати, а й розвивати мовлення, здатність розрізня-
ти звуки; не тільки навчати писати, а й сприяти розвитку тон-
ко координованих рухів руки і пальців; розвивати здібності 
дитини слухати, розуміти зміст прочитаного, вміння перека-
зувати. Важливий не обсяг знань дитини, а якість її мислення. 

Усі знають, як важко навчитися читати. Потрібно вчити 
літери, навчитися разом вимовляти склади, потім - слова, а 
згодом читати речення, тексти. До того ж прочитане треба 
зрозуміти, запам'ятати, зуміти відтворити. 

Дитині все це дається дуже складно. Тим паче, що шес-
тирічки приходять до школи з мінімальним багажем знань, 
загально-навчальних умінь і навичок. Про читання не може 
бути й мови: у кращому разі діти знають половину алфавіту. 

Як допомогти дітям? Адже читання - основа всього пода-
льшого навчання. Безперечний факт, що діти мають бажан-
ня вчитися, але зацікавлення поступово згасає, якщо зникає 
елемент новизни, якщо дітям не цікаво. А оскільки сам про-
цес оволодіння навичками читання не з легких, то в дитини 
взагалі можуть "руки опуститися". 

Отже, допомогти дитині вивчити звуки і літери повинні 
батьки. Вчіть зі своїми чадами спочатку всі голосні звуки і 
літери, якими їх позначають; потім приголосні. Це дає пози-
тивний результат. 

Проте тут виникає нова проблема - дітям важко утворю-
вати склади, слова. Щоб полегшити цей процес, зробити йо-
го цікавим, раджу батькам бавитися з дітьми в ігри. Ось на-
приклад: "Мама - літера велика - малу доню загубила", 
"Стань звуком, відгукнись". Багато часу проводьте з дітьми 
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на свіжому повітрі, вчіть їх читати в русі й не забувайте про 
дитячі ігри. Під час прогулянок малюки мають змогу милува-
тися природою, помічати зміни, відчувати органічну єдність із 
навколишнім, словесно оцінювати об'єкти. А по-друге, діти 
не стомлюються, не сприймають процес навчання як щось 
важке, нецікаве, примусове. 

 
ДО ЗНАНЬ БАВЛЯЧИСЬ 

Спілкування та навчання дітей через гру розвиває мис-
лення, вміння будувати запитання та давати на них відповіді, 
збагачує словниковий запас. 

У школі шестирічна дитина - молодший школяр, і, як відо-
мо, основою її діяльності стає навчання. Саме тепер, на по-
розі дошкільного віку, місце гри ще доволі стійке: об'єктивно - 
це основа для оволодіння навчальною діяльністю та соціа-
льною роллю учня, суб'єктивно - вона приносить дитині ра-
дість, сприяє психологічному комфорту. Рекомендую в цей 
період батькам використовувати різноманітний практичний 
матеріал: вірші, скоромовки, загадки, які сприяють форму-
ванню навичок свідомо добирати слова, чітко і правильно 
вимовляти, крім того, збагачують словниковий запас. Вико-
нання вправ розвиває пам'ять, мислення, допитливість зао-
хочуватиме до пізнавальної діяльності. 

Використовуйте "Веселу абетку" - короткі образні вірші, 
які допомагають дітям швидше запам'ятати літери та відріз-
няти їх за зовнішніми знаками. "Літери-чарівниці" допомо-
жуть з'ясувати, що заміна однієї або кількох букв змінює зна-

чення слова (рак - рік). Це завдання 
цікаве тому, що має емоційне забар-
влення.     Крок за кроком, проявляю-
чи велике терпіння, йдіть разом зі 
своєю дитиною далі й далі стежиною 
знань, і з кожним наступним кроком 
відчуватимете міцніше підґрунтя. До-
помагайте - це основне! І вогник пі-
знання нового, вогник цікавості, радо-
сті й щастя світитиме в дитячих 
очах... 
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КІЛЬКА ПОРАД БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ  
ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

1. З початку навчального року привчіть дитину прокида-
тися раніше, щоб збирання до школи не перетворювалось у 
щоденні хвилювання. Вранці будіть дитину спокійно, з усміш-
кою та лагідним словом. 

2. Не підганяйте, розраховувати час - це ваш обов'язок, якщо 
ви цю проблему не вирішили − провини дитини в цьому немає. 

3. Обов'язково привчіть дитину зранку снідати. Це важли-
вий момент у запобіганні хвороб шлунка. 

4. Давайте дитині у школу бутерброд, фрукти. Вона в 
школі працює, витрачає багато сил і енергії. 

5. Привчіть дитину збирати портфель напередодні ввече-
рі. Перевірте, чи не забула вона чого-небудь важливого. За-
питайте її, чи не передавав вчитель прохань або розпоря-
джень батькам. Через деякий час дитина привчиться сумлін-
ніше ставитись до своїх обов'язків і стане більш зібраною. 

6. Проводжаючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, 
скажіть кілька лагідних слів, без застережень: „Дивись, по-
водь себе гарно!", „Щоб не було поганих оцінок" та таке інше. 
У дитини попереду - важка праця. 

7. Забудьте фразу „Що ти сьогодні отримав?!", а краще 
запитайте: „Про що нове ти сьогодні дізнався?". Зустрічайте 
дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй 
можливість розслабитись (згадайте, як вам буває важко піс-
ля напруженого дня). Коли дитина збуджена і хоче з вами 
чимось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, вислухайте. 

8. Після закінчення занять дайте дитині відпочити. Обід − 
зручний момент для цього. Школяр може розповісти про свій 
робочий день і у такий спосіб звільнитися від психологічного 
напруження. 

9. Якщо дитина замкнулась у собі, щось її турбує, не вима-
гайте пояснень, нехай заспокоїться, тоді вона все сама розкаже. 

10. Зауваження вчителя вислуховуйте без присутності 
дитини. Вислухавши, не поспішайте влаштовувати сварку. 
Говоріть з дитиною спокійно. 

11. Після школи не змушуйте дитину одразу сідати за ви-
конання завдань, необхідно 1,5 години відпочити. Найопти-
мальніший час для виконання завдань - з 15 до 17 години. 
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12. Пам'ятайте, що телевізор - ворог № 1 успішного нав-
чання. Не потрібно вмикати його раніше, ніж усі завдання 
будуть виконані. Якщо дитина дивиться телевізор під час 
денного відпочинку, то їй буде важко зосередитись. Бажано 
дозволяти дивитися тільки дитячі передачі. 

13. На початку навчального року корисно контролювати, 
як дитина виконує домашні завдання. Перевіряйте, чи прави-
льно вона зрозуміла пройдений матеріал, попросіть її прочи-
тати вголос. У І півріччі краще це робити щовечора, а в II пів-
річчі контроль можна зменшити до 2-3 разів на тиждень. 

14. Перевіряти не значить „робити замість" − ніколи не 
підказуйте дитині готових рішень. Обов'язково перевірте, 
щоб те, що потрібно було вивчити напам'ять, було вивчено 
добре: точність виконання завдань − важлива умова успіш-
ного навчання. Потрібно також впевнитись, що дитина може 
застосувати набуті знання на практиці. Для цього їй треба 
запропонувати виконати кілька вправ. 

15. Не треба навантажувати дитину позашкільною діяль-
ністю з самого початку навчального року. Спорт і заняття в 
гуртках, звичайно, корисні для загального розвитку, але спо-
чатку впевніться, що у дитини вистачить сил і часу. Початок 
навчального року − період стресу, і перевантаження можуть 
тільки нашкодити. 

16. Протягом дня знайдіть (намагайтеся знайти) півгоди-
ни для спілкування з дитиною. В цей час найважливішими 
повинні бути справи дитини, її біль, її радощі. 

17. У сім'ї має бути єдина тактика спілкування всіх дорос-
лих з дитиною. Усі розходження щодо виховання дитини ви-
рішуйте без неї. Коли щось не виходить, порадьтеся з вчите-
лем, психологом. Не зайвим буде почитати літературу для 
батьків, там ви знайдете багато корисного. 

18. Завжди будьте уважними до стану здоров'я дитини, 
коли щось її турбує: головний біль, поганий загальний стан. 
Найчастіше це об'єктивні показники втоми, перевантаження. 

19. З перших днів навчання вимагайте виконання режиму 
дня дитиною, щоб вона лягала спати в один і той же час. 
Сон для школярів має першочергове значення. У І півріччі 
дитина повинна спати не менше 10-11 годин, потім можна 
скоротити до 9-10 годин. 

18 



20. Якщо дитина засинає не відразу, все одно примушуй-
те її лягати в ліжко. І не треба думати, що школяр уже доста-
тньо дорослий для того, щоб йому розповідали казки. Вико-
ристайте спосіб, перевірений століттями: тихо поговоріть з 
дитиною перед сном, попросіть її що-небудь розповісти чи 
розкажіть самі. Такі хвилини - одна з не багатьох можливос-
тей для справжнього спілкування. 

21. Знайте, що навіть великі діти (7-8 років) люблять каз-
ки, особливо перед сном, або пісню, лагідні слова. Не лінуй-
тесь цього робити. Це їх заспокоює, знімає денну напругу, 
допомагає спокійно заснути і відпочити. Не нагадуйте перед 
сном про неприємні речі, про роботу. Завтра новий трудовий 
день і дитина повинна бути готова до нього. А допомогти в 
цьому їй мають батьки своїм доброзичливим ставленням. 
Чекати якогось дива від дитини, радісних поривів душі, доб-
роти треба терпляче, відшукуючи ці риси в дитині, постійно 
заохочуючи її. 

22. Батькам необхідне терпіння. Ентузіазм перших днів 
швидко проходить, його місце займає втома. Допоможіть ди-
тині зберегти нормальний ритм і не піддайтеся спокусі зро-
бити їй маленьке послаблення. Часті нарікання на дитину чи 
порівняння з іншими можуть розвинути комплекс неповноцін-
ності. Навпаки, інколи треба похвалити дитину, навіть коли у 
неї щось не виходить, дати їй невеличкий перепочинок і по-
тім повернутися до виконання завдань. 

23. Ні в якому разі не ставте ваші стосунки з дитиною в 
залежність від її успішності. Гарні довірливі стосунки і усвідо-

млення того, що дити-
на завжди може розра-
ховувати на Вашу підт-
римку, допоможуть їй 
налаштуватися на ус-
піх з початку нового 
навчального дня. 
24. Дитина має відчу-
вати, що ви завжди її 
любите, завжди їй до-
поможете та підтрима-
єте. 
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ЧИ ГОТОВА ДИТИНА ДО ШКОЛИ? 
ТЕСТ ДЛЯ БАТЬКІВ 

1. Чи хоче Ваша дитина йти до 
школи? 

2. Чи приваблює Вашу дитину в 
школі те, що вона там багато 
дізнається, і в ній буде цікаво 
вчитися? 

3. Чи може Ваша дитина займати-
ся самостійно якою-небудь 
справою, що вимагає зосере-
дженості протягом 30 хвилин 
(наприклад збирати конструк-
тор)? 

4. Чи правда, що Ваша дитина у 
присутності незнайомих анітро-
хи не соромиться? 

5. Чи вміє Ваша дитина складати розповіді по малюнку не 
менше ніж з п'яти речень? 

6. Чи може Ваша дитина розповісти напам'ять  кілька віршів? 
7. Чи вміє Ваша дитина змінювати  іменники по числах? 
8. Чи вміє Ваша дитина читати по складах, або читати цілі 

слова? 
9. Чи вміє Ваша дитина рахувати до 10 і назад? 
10. Чи може Ваша дитина вирішувати прості задачі на відні-

мання, або додавання одиниці? 
11. Чи має Ваша дитина тверду руку? 

1. Чи любить Ваша дитина малювати і розфарбовувати малюнки? 
2. Чи може Ваша дитина користуватися ножицями і клеєм 

(наприклад, робити аплікації)? 
3. Чи може Ваша дитина зібрати розрізну картинку з п'яти 

частин за одну хвилину? 
4. Чи знає Ваша дитина назви диких і домашніх тварин? 
5. Чи може Ваша дитина узагальнювати поняття ( наприклад, 

назвати одним словом "овочі" помідори, моркву, цибулю)? 
6. Чи любить Ваша дитина займатися самостійно - малюва-

ти, збирати мозаїку тощо)? 
7. Чи розуміє і точно виконує Ваша дитина словесні інструкції? 

Результати обстеження залежать від кількості позитив-
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них відповідей на питання тесту. Якщо вони складають: 
15-18 балів - можна вважати, що дитина цілком готова до 

того, щоб йти до школи. Ви недарма з нею займалися, а шкі-
льні труднощі, якщо вони і виникнуть, будуть легко подолані. 

10-14 балів - Ви на правильному шляху, дитина багато 
чого навчилася, а зміст питань, на які Ви відповіли запере-
ченням, підкаже Вам напрямок прикладення подальших зу-
силь. 

9 і менше - почитайте спеціальну літературу, постарайте-
ся приділяти якомога більше часу заняттям з дитиною і звер-
ніть особливу увагу на те, чого вона не вміє. Результати мо-
жуть Вас розчарувати. Але пам'ятайте, що всі ми - учні у 
школі життя. Дитина не народжується першокласником, гото-
вність до школи - це комплекс здібностей, що піддаються 
вправам. Вправи, завдання, ігри, обрані Вами  для розвитку 
дитини, легко і весело можна виконати з мамою, татом, ба-
бусею, старшим братом - з усіма, хто має у своєму розпоря-
дженні вільний час і бажання займатися. При підборі завдань 
зверніть увагу на слабкі місця своєї дитини. Корисно, щоб 
дитина уміла читати й трохи писати, рахувати, - якщо дитина 
випереджає вимоги програми, вона буде краще себе почува-
ти в школі. 

Ви можете дати волю своїй фантазії і видозмінити за-
вдання, а можете точно дотримуватися інструкції, - у будь-
якому випадку Ваша дитина росте і наближається до школи. 
Але пам'ятайте, будь ласка, кілька простих правил. Заняття з 
малюком повинні бути обопільно добровільними. Їх трива-
лість не повинна перевищувати 35 хвилин. Добре стимулю-
ють розвиток концентрації уваги ігри - лабіринти, в яких пот-
рібно "простежити" доріжку персонажа, а також завдання на 
порівняння двох майже однакових малюнків. 

Не нехтуйте заняттями, розвиваючими і зміцнюючими 
дрібні рухи рук: ліплення, малювання, аплікації, ігри з конс-
трукторами. Використовуйте підручні засоби - можна відо-
кремити горох від кукурудзи або бобів, посортувати гудзики, 
розкласти сірники. 

І як би не просувалися об'єктивні успіхи Вашої дитини, 
намагайтеся створювати здоровий настрій перед школою, 
при якому вона би прагла до знань, не боялася поганих оці-
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нок і була упевнена в тому, що, відмінник чи двієчник, вона 
все одно для Вас найулюбленіша. 

 
БАТЬКИ, ЧИ ГОТОВІ ВИ ДО ШКОЛИ? 

Незабаром розпочнеться навчання дітей у школі. Яким 
воно буде для малюків? Як, вони адаптуються у новому жит-
ті? З яким настроєм почнуть навчання? Питання, які непоко-
ять усіх: і вас, і звичайно нас. 

На жаль, батьки часто болісно сприймають невдачі своїх 
дітей у навчанні, надмірно турбуються, іноді їх охоплює від-
чай через погану оцінку, отриману учнем, вони навіть не ду-
мають про те, що це тимчасове явище, що оцінка може бути 
суб'єктивною (вчитель теж помиляється), що учень втомився 
або не дуже зрозумів завдання, оскільки швидкий темп робо-
ти зашкодив цьому. 

Отже, виникає проблема: в класі труднощі, вдома — не-
порозуміння. 

Як же краще налагодити взаєморозуміння учнів та батьків? 

Ось кілька порад. Спробуйте! 

1. З початку навчального року привчіть дитину прокидати-
ся раніше, щоб збирання до школи не перетворювалось у 
щоденні хвилювання. Вранці будіть дитину спокійно, з усміш-
кою та лагідним словом. 

2. Не підганяйте, розраховувати час — це ваш обов'язок, 
якщо ви цю проблему не вирішили — провини дитини в цьо-
му немає. 

3. Обов`язково привчіть дитину зранку снідати. Це важли-
вий момент у запобіганні хвороб шлунка. 

4. Давайте дитині у школу бутерброд, фрукти. Вона в 
школі працює, "витрачає багато сил і енергії. 

5. Привчіть дитину збирати портфель напередодні ввече-
рі. Перевірте, чи не забула вона чого-небудь важливого. За-
питайте її, чи не передавав вчитель прохань або розпоря-
джень батькам. Через деякий час дитина привчиться сумлін-
ніше ставитись до своїх обов'язків і стане більш зібраною. 

6. Проводжаючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, 
скажіть кілька лагідних слів, без застережень на кшталт: 
«Дивись, поводь себе гарно!», «Щоб не було поганих оцінок» 
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та таке інше. У дитини попереду — важка праця. 

7. Забудьте фразу «Що ти сьогодні отримав?!», а краще 
запитайте: «Про що нове ти сьогодні дізнався?». Зустрічайте  
дитину спокійно, не сипте на неї тисячу питань, дайте їй мо-
жливість розслабитись (згадайте, як вам буває важко після 
напруженого дня). Коли дитина збуджена і хоче з вами чи-
мось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, вислухайте. 

8. Після закінчення занять дайте дитині відпочити. Обід 
— зручний момент для нього, Школяр може розповісти про 
свій робочий день і у такий спосіб звільнитися від психологіч-
ного напруження. 

9. Якщо дитина замкнулась у собі, щось її турбує, не ви-
магай те пояснень, хай заспокоїться, тоді вона все сама роз-
каже. 

10. Зауваження вчителя вислуховуйте без присутності 
дитини, Вислухавши, не поспішайте влаштовувати сварку. 
Говоріть з дитиною спокійно. 

11. Після школи не змушуйте дитину одразу сідати за ви-
конання завдань, необхідно 1,5 години відпочити. Найопти-
мальніший час для виконання завдань — з 15 до 17 години. 

12. Пам'ятайте, що телевізор — ворог № 1 успішного нав-
чання. Не потрібно вмикати його раніше, ніж усі завдання 
будуть виконані. Якщо дитина дивиться телевізор під час 
денного відпочинку, то їй буде важко зосередитись. Бажано 
дозволяти дивиться тільки дитячі передачі. 

13. На початку навчального року корисно контролювати, 
як дитина виконує домашні завдання. Перевіряйте, чи прави-
льно вона зрозуміла пройдений матеріал, попросіть її прочи-
тати вголос. 

У І і II чверті краще це робити щовечора, а в II півріччі ко-
нтроль можна зменшити до 2—3 разів на тиждень. 

14. Перевіряти не значить «робити замість!» — ніколи не 
підказуйте дитині готових рішень. Обов'язково перевірте, 
щоб те, що потрібно було вивчити напам'ять, було вивчено 
добре: точність виконання завдань — важлива умова успіш-
ного навчання. Потрібно також впевнитись, що дитина може 
застосувати набуті знання на практиці. Для цього їй треба 
запропонувати виконати кілька вправ. 
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Рекомендації батькам майбутніх  

першокласників 

• Поважайте дитину як особистість! 
• Зберігайте доброзичливу емоційну атмосферу в сім'ї. 
• Розвивайте і підтримуйте інтерес дитини до навчання. 
• Переконуйте дитину у необхідності дотримання правил 

підтримання здоров'я, розвитку необхідних для цього навичок. 
• Заохочуйте в успіхах, не акцентуйте увагу на невдачах у 

навчанні. 
• Не вимагайте за будь-яку ціну лише високих результатів 

та оцінок. 
• Пояснюйте, як важко отримувати нові знання і розвива-

ти свої здіб¬ності. 
• Не сваріть і не карайте дитину обмеженням її русальної 

активності (не забороняйте гуляти разом із іншими дітьми на 
свіжому повітрі). 

• Суворо дотримуйтеся розпорядку дня. 
• Переносьте на суботу перегляд телевізійних передач, 

комп'ютерні ігри (з метою обмеження часу перебування в 
статичній позі). 

• Здійснюйте у вихідні сімейні прогулянки на свіжому пові-
трі, виїзди на природу, по можливості, організовуйте відвіду-
вання басейну.  

• Під час виконання домашніх завдань (не більше, ніж 90 
хвилин) проводьте фізкультхвилинки, стежте за поставою 
дитини.  

• Для мобілізації дитини нагадуйте правило тих, хто всти-
гає: 

• Двічі на тиждень виконуйте з дитиною комплекс вправ 
для зміцнення м'язів спини, плечового поясу і живота (з ме-
тою збереження і правильної постави).  

• Разом із дитиною якомога частіше робіть «пальчикову» 
гімнастику, використовуючи пісеньки для покращення венти-
ляції легенів і підтримання доброго настрою. 

• Проводьте релаксаційну гімнастику з використанням ау-



діо записів звуків природи (лежачи на спині у розслабленому 
стані із заплющиними очима, впродовж 10 хвилин). 

• Стежте за тим, щоб після школи дитина гуляла на свіжо-
му повітрі 30-60 хвилин. 

• Забезпечте те, щоб дитина лягала спати не пізніше, ніж 
о 21.00. 

• За 10 хвилин до того, як дитина ляже спати , провітріть 
кімнату. 

• Перед сном запропонуйте дитині скупатися у воді ком-
фортної температури, при цьому стежте за тим, щоб вона 
заплющила очі і полежала нерухомо. 

• Щоб зняти збудження перед сном, можна застосувати 
аромапроцедури (наприклад, використати аромалампу з ма-
слом лаванди — 2—3 краплі). 

• Посидьте на ліжку поряд із дитиною; м'яко, поволі про-
ведіть до¬лонею вздовж спини, по хребту, поцілуйте, ска-
жіть, щ завтра усе буде добре, все в неї вийде, що вона ро-
зумна і добра. 

• Стежте за тим, щоб пробудження дитини не було не ра-
птовим (вона повинна полежати в ліжку не менше, ніж 10 
хвилин, перш, ніж вставати; ставити будильник у голові дитя-
чого ліжка заборонено). 

• Проводьте з дитиною водні гігієнічні процедури, а після 
провітрювання кімнати — ранкову гімнастику. 

• Перед сніданком дайте дитині випити склянку фруктово-
го або овочевого соку. 

• Використовуйте для приготування страв продукти, що 
багаті на мінерали і мікроелементи, білки, легкі вуглеводи, 
вітаміни. 

• У період ризику захворювання на ГРЗ давайте у вигляді 
приправ до супів часник і зелену цибулю. 

• Забезпечте дитину одягом із натуральних матеріалів 
для того, щоб вона сприяла повноцінному диханню шкіри і 
правильному теплообміну. 
• Переконайте дитину у необхідності зняти після фізкультури 
спортивну майку та надіти суху змінну. 

• Попередьте дитину, що одразу після фізкультури не мо-
жна пити холодну воду (якщо дуже хочеться пити, то краще 
взяти в їдальні теплий солодкий чай). 
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Готовність дитини до школи 

Початок навчання дитини у 1-му класі – це дуже відповіда-
льний і досить складний період у житті дитини.  

Адже дуже багато змін відбудеться у житті дитини: з'яв-
ляться нові знайомства, як з однолітками, так і з дорослими; 
нові взаємовідносини; нові обов'язки. Зміниться вид діяльно-
сті: зараз основною діяльністю Вашого малюка є гра, з при-
ходом до школи основною діяльністю стане навчання.  

Зміниться соціальна позиція дитини: ще сьогодні Ваш ма-
люк є простою дитиною, а завтра – стане учнем з певними 
обов'язками. Основною діяльністю дитини стане навчання, 
яке потребує неабияких зусиль з боку дитини, певних знань, 
а також певних вмінь та навичок. Все життя буде підпорядко-
вуватись навчанню, школі, шкільним справам. Безумовно, 
легше пристосуватись до тих змін у житті, які пов'язані з по-
чатком навчання 
у школі і успішні-
ше себе реалізу-
вати зможе та ди-
тина, яка готова 
до шкільного нав-
чання.  

У психології 
виділяють таке 
поняття, як 
«готовність дити-
ни до навчання». 
Що означає це 
поняття, з чого 
воно складається, 
чим визначається?  

Загалом поняття «готовності дитини до школи» розг-
лядається, як комплексне, багатогранне, яке охоплює всі 
сфери життя та діяльності майбутнього першокласника. Не-
обхідно одразу розділити поняття педагогічної та психологіч-
ної готовності до школи.  

Під педагогічною готовністю, як правило, мається на увазі 
уміння читати, рахувати та писати. Однак сама по собі наяв-
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СІМ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ БАТЬКІВСЬКОЇ  
ПОВЕДІНКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

 
1. Сприяйте дитячій автономності (самостійності). Чим 

більше ви її (самостійності)вимагаєте в усіх сферах 
повсякденного життя, тим краще зможе ваша дитина 
працюватиме з почуттям відповідальності у шкільній 
сфері. Автономне (самостійне) навчання є тією ме-
тою, в напрямку якої ви маєте працювати, тому що 
самостійність є найважливішим елементом ефектив-
ного й тривалого процесу навчання. Хваліть свою ди-
тину за самостійні дії, наприклад, за самостійне розпі-
знавання помилок. 

2. Якщо ваша дитина потребує допомоги, спонукайте її 
до того, щоб вона сама знайшла шляхи її розв’язан-
ня. Допоможіть їй завдяки підказкам, наприклад, вка-
зівка на довідники, генерування правил, відгадування 
ребусів, що може сприяти розв’язанню проблеми. Але 
не подавайте саме розв’язання. Не спонукайте свою 
дитину тільки до одного шляху розв’язання. 

3. Дайте своїй дитині можливість попрацювати над ма-
теріалом удома. 

4. Визнайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а 
не докоряйте. Це краще, ніж ниття, нагадування та 
інші покарання. Звертайте увагу на те, щоб не обме-
жувати похвалу критикою («дев’ять», звичайно, чудо-
во, але без двох помилок це могла б бути 
«дванадцятка»). 

5. Не ставте перед своєю дитиною завищених вимог, 
щоб вони не були суворішими за вимоги вчителя. 

6. 6. Будьте, як вихователь, зразком у поведіні. Вима-
гайте від своєї дитини не більше, ніж від себе самого. 
Дитина, яка, наприклад, бачить своїх батьків за чи-
танням, швидше сама почне читати, ніж дитина, бать-
ки якої часто сидять перед телевізором. 

7. Говоріть позитивно про школу, вчителів та предмети. 
Вашій дитині досить того, що вона долає свої особис-
ті упередження щодо школи. 



 
ЩО ПОТРІБНО МАЙБУТНЬОМУ ПЕРШОКЛАСНИКУ: 

 Шкільна форма. 
 Спортивна форма. 
 Спортивне взуття. 
 Змінне взуття. 
 Альбом і фарби (гуаш або медові). 
 Пензлики для малювання (2шт). 
 Кольорові олівці та фломастери. 
 Кольоровий папір, кольоровий картон. 
 Ножиці із закругленими кінчиками. 
 Клей ПВА. 
 Пластилін, дощечка із стеками. 
 Папка для праці (за бажанням). 
 Конструктор будь-який. 
 Зошити (10 в косу лінію, 10 в клітинку). 
 Обгортки для підручників та зошитів. 
 Папка для зошитів. 
 Пенал (2 ручки, простий олівець, лінійка, гумка). 

 
ПОРАДИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РЕЖИМУ ДНЯ 

1. 12 годин сну з урахуванням обіднього (1-1,5 годин) 
для відновлення сил. 

2. Після школи не спішить садити дитину за уроки, їй не-
обхідно 2-3 години відпочити (обідній сон). Найпродук-
тивніший час для приготування уроків – з 15 до 16 го-
дини. Заняття ввечері безрезультатні, завтра дове-
деться все починати спочатку. 

3. Не змушуйте дитину готувати уроки за один раз. Після 
20 хв. занять необхідно 10-15 хв. «перерви». 

4. Під час приготування уроків не сидіть над дитиною, да-
вайте можливість їй попрацювати самостійно, але якщо 
потрібна ваша допомога, наберіться терпіння. Необхід-
ні спокійний тон та підтримка («не хвилюйся», «давай 
з’ясуємо разом», «я тобі допоможу»), похвала, навіть 
якщо щось не вдається. Не акцентуйте увагу на оцінках 
(«не дарма з письма в тебе одні «2» та «3»). 

Якщо ви дотримаєтеся порад у вихованні, ваша дитина 
виросте врівноваженою та спокійною. Успіхів вам! 
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Скоро до школи!  

ЯК НАЛАГОДИТИ ВІДНОСИНИ З УЧИТЕЛЕМ І НАВЧИТЬ-
СЯ ПРОЩАТИСЯ З ДИТИНОЮ БЕЗ СЛІЗ? 

 
Як прощатися з дитиною без сліз? 

 

• Не затримуйтесь 
Чим на довше ви розтягуєте момент прощання - тим важче 
розлучитися. Скажіть малюкові, що ви будете його чекати 
біля школи / роздягальні / класу, щоб забрати додому після 
уроків. Ідіть відразу, як тільки попрощалися і побачили одно-
класників вашого малюка. 
 

• Створіть свій власний ритуал 
Можете щоранку цілувати малюка перед тим, як розвернути-
ся і піти. Або можна обійняти і поцілувати. Головне, щоб піс-
ля певної дії ви йшли. Так і дитина буде готова, що після 
цього мама йде, і вам буде спокійніше. 
 

• Візьміть з собою друга з дому 
Зазвичай вчителя першокласників дозволяють приносити з 
собою в школу улюблену іграшку. Але за умови, що грати 
нею можна буде тільки на перерві. Запитайте класного керів-
ника своєї дитини, чи можна принести "друга" з дому, щоб 
було не так страшно? Головне, не беріть найулюбленішу іг-
рашку, тому що ніколи не будете впевнені в тому, що прине-
сете її цілою і неушкодженою додому. 
 

• Придумайте систему винагороди 
Можна ставити в календарику навпроти кожного навчального 
дня смайлик: веселий - якщо дитина посміхаючись йде в 
клас; сумний - якщо малюк вередує і ниє. Наприкінці тижня 
за певну кількість усміхнених смайликів можна винагороджу-
вати дитину походом в парк, морозивом, або чимось ще, на 
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ваш розсуд. 
Як налагодити хороші відносини з учителем  

вашої дитини? 
 

• Залишайтеся на зв'язку 
У кожного з батьків повинен бути телефон вчителя і навпаки. 
Про всяк випадок. Ви можете періодично телефонувати вчи-
телю для того, щоб дізнатися, як справи у вашої дитини в 
навчанні і по поведінці, якщо немає можливості поспілкува-
тися "наживо". 
 

• Приймайте активну участь в житті класу 
Супроводжуйте дітей з учителем на колективні поїздки, похо-
ди, відвідування театрів, музеїв і т.д. Можете взяти на себе 
зобов'язання організувати один з таких заходів. Якщо ви не 
можете взяти на себе ці зобов'язання, запитайте у вчителя, 
що ви можете зробити, щоб якось приймати участь в житті 
класу і допомогти вчителеві. 
 

• Будьте відкриті для критики 
Постарайтеся адекватно сприймати критику вчителя в бік 
своєї дитини. Є моменти, які класний керівник бачить краще 
ніж ви. Вислухайте, поговоріть із своєю дитиною, а потім ро-
біть висновки.  
 

9 СПОСОБІВ ДОПОМОГТИ ДИТИНІ  
З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАТИ НА 1 ВЕРЕСНЯ 

 

1. Знайомимося з територією 
Як правило, територія школи не огороджена так, як терито-
рія дитячого садка і погуляти там можна без особливих про-
блем. Пройдіться з малюком, подивіться на будівлю, на 
спортивний майданчик. Періодично ходіть тією дорогою, 
якою потрібно буде дитині ходити кожен день в школу. 

2. Знайомимося з класом 
Швидше за все у вас буде можливість перед початком нав-
чального року відвідати школу і клас, в якому буде навчатися 
ваш першокласник. Так само можете допомогти класному 
керівнику приготувати клас до першого вересня. 
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3. Позитивні історії - позитивний настрій 
Читайте з малюком казки про школу, про те, як дітки там нав-
чаються. Зараз дуже популярні казки про лісові школи. Дуже 
позитивні і навчальні оповідання. 

4. У школі багато цікавого 
Розкажіть дитині, що в школі набагато більше цікавих занять, 
ніж просто уроки. Є заняття музикою, де можна співати, ма-
лювання, художня праця, спортивні заняття, а також захоп-
люючі поїздки і походи всім класом. 

5. Шкільні обіди 
За тиждень до початку занять обговоріть зі своєю дитиною, 
що б вона хотіла їсти на обід. Звичайно, у кожній школі є без-
коштовні обіди для учнів молодшої школи, але, з певних при-
чин, багато батьків від них відмовляються. Запитайте малю-
ка, що йому покласти з собою - бутерброд, круасан, сендвіч 
або щось інше. Не забудьте про ласощі на десерт.  

6. Знайомимося з однокласниками 
Добре, якщо разом з вашою дитиною в одному класі будуть 
вчитися і інші дітки, яких вона знає. Але якщо таких немає, то 
варто з ними познайомиться або на підготовчих заняттях, 
або за кілька тижнів до занять, коли вчитель буде збирати 
батьків з дітками для знайомства. 

7. Розкажіть про свої шкільні роки 
Впевнена, у кожного з нас є кумедні і цікаві історії зі свого 
шкільного життя, про які можна згадувати дуууже довго. Так 
чому б не поділитися ними зі своєю дитиною? Адже школа - 
це не страшно, це весело і захоплююче.  

8. Шкільна форма 
Дозвольте своїй дитині самій вибрати шкільну форму, в якій 
їй захочеться ходити. Звісно, враховуючи шкільні вимоги.  

9. Збираємо портфель 
Обов'язково разом з дитиною вибирайте шкільне приладдя, 
адже саме їй ними користуватися. А потрібно купувати дуже 
багато: портфель, пенал, зошити, олівці та багато іншого 
шкільного приладдя, без яких неможливо навчання в школі. 
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Щоб легше було вчитися 

1. Частіше розмовляйте у присутності дитини про школу, 
шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне став-
лення до навчання. 

2. Не приховуйте труднощів, які чекають малюка у школі, 
але формуйте у нього впевненість у їх подоланні. 

3. Частіше звертайте увагу дитини на зовнішній вигляд, 
хороші вчинки школярів. 

4. Навчіть сина чи доньку най-
простіших навичок самообс-
луговування (вмиватися, чи-
стити зуби, одягатися, до-
глядати одяг, акуратно їсти). 

5. Обов'язково привчіть дитину 
лягати спати та вставати у 
певний час (лягати спати не 
пізніше 9-ї години вечора, 
вставати о 7-й годині ранку). 

6. Заохочуйте малюка до ма-
лювання кольоровими олів-
цями, письма ручкою 
(написання паличок, кружеч-
ків, трикутників, квадрати-
ків). 

7. Прищеплюйте дитині дбай-
ливе ставлення до книжок, 
олівців, зошитів, фломастерів. Навчіть їх правильно 
гортати сторінки. 

8. Не стримуйте інтерес до навчання, заохочуйте малюка 
до набуття знань, обміну враженнями від почутого, по-
баченого. 

9. У будь-якій конфліктній ситуації не принижуйте гідності 
дитини, прагніть заохотити її до самовдосконалення. 

10. Завжди прагніть підтримувати вихователя, вчителя, не 
критикуйте його в присутності дитини. 
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Інформуємо батьків 

 Навчання у 1 класі розпочинають діти, як правило, з 6 років. 
 Прийняття дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснюється на безконкурсній основі. 
 Конкурсний набір до першого класу відбувається лише у 

випадку, коли дитина вступає до спеціалізованої школи з 
поглибленим вивченням предметів. 

 Тривалість навчального  року в 1 класі загальноосвітньо-
го навчального закладу становить 175 робочих днів (35 
навчальних тижнів). 

 Навчальний план для учнів початкової школи, в т.ч. і для 
1 класу розрахований на 5-денний робочий тиждень. 

 Тривалість канікул для  1 класу протягом навчального ро-
ку не повинна бути меншою 30 календарних днів. 

 Тривалість уроку для учнів 1 класу становить 35 хвилин. 
 Тривалість перерв між уроками для учнів  1 класу має бу-

ти не меншою 15-и хвилин, великої перерви після другого 
уроку – не менше 30 хвилин, або двох малих перерв по 
20 хвилин після другого і третього уроку. 

 Домашні завдання учням  першого класу не задаються. 
 Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербаль-

но(словесно). 
Найголовніше завдання батьків під час шкільного нав-

чання дитини - не стати вчителями-дублерами, а залишити-
ся батьками, що приймають, розуміють і люблять свою дити-
ну, незважаючи на його шкільні успіхи або труднощі. 

ЛІКАРІ РЕКОМЕНДУЮТЬ ТРИМАТИ В ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ 

УВАГИ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ, ЇЇ ЗІР, СЛУХ, ПОСТАВУ 

 Займайтеся спортом разом з дитиною: плавайте,грайте у 
футбол, катайтеся на велосипеді. Пам’ятайте, що краще 
укріпити здоров’я, ніж потім лікуватися.  

 Робота з комп’ютером, перегляд телевізійних передач і 
будь-які заняття, що вимагають значного зорового наван-
таження, мають тривати не більше години на день. 

 Шум знижує продуктивність фізичної праці на 30 відсот-
ків, а розумової – на 60. 

 Неправильна постава справляє негативний вплив на ро-
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боту внутрішніх органів. 
ЯКЩО РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

ДИТИНИ ВАС НЕ ВЛАШТОВУЄ 
 

Що робити? 
 Зверніть увагу на те, що дитині вдається краще. 
 Приділіть дитині більше часу. 
 Знайдіть свій щоденник та перегляньте його. 
 Поговоріть з дитиною, налаштуйте її на докладання біль-

ших зусиль. 
 Уранці, відправляючи дитину до школи, побажайте їй успіху. 

 
Що не робити? 

 Не дорікайте успіхами інших дітей. 
 Не насміхайтесь над невдачами дитини. 
 Не проявляйте надмірну жалість до дитини. 
 Не читайте нотацій. 

 
ЩЕ ОДНА ВАЖЛИВА ПОРАДА 

 
Чудовий  ефект у навчанні дає спів, який не тільки 

зміцнює м’язи гортані та голосові зв’язки, а й розвиває фо-
нематичний слух, який відіграє важливу роль для правиль-
ного вимовлення звуків. Якщо Ви хочете, щоб дитина була 
успішна у вивченні іноземної мови, варто записати її в хо-
рову студію. 
 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 
 

Настав час об’єднати зусилля і можливості сім’ї та школи 
у формуванні неповторної особистості школяра, майбутньої 
високодухов- ної, цілісної та 
успішної лю- дини. 
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