


Поради та рекомендації 

батькам 

майбутніх першокласників



Школа – новий світ для дитини з певним 

колом обов’язків і вимог, де поняття 

«хочу» змінюється на поняття «треба».



Три категорії дошкільнят

• І категорія – спокійно ставляться до перспективи стати 

школярем.

• ІІ категорія (ризику) – «горять» бажанням піти до школи.

• ІІІ категорія (ризику) – не хочуть іти до школи.



Емоційно–психологічні проблеми:

– Невпевненість

– Надмірна залежність від старших

– Збудженість

– Агресивність або байдужість до дитини з боку батьків

– Відсутність достатньої уваги з боку батьків

– Брак спілкування з батьками

– Надмірне піклування з боку батьків



Саме від дорослих залежить 

цілеспрямованість дій дитини

Уміння, які необхідно сформувати у дитини до школи:

1. Бачити особливості тих чи інших предметів.

2. Зосерджувати увагу на окремому об’єкті.

3. Виконувати певні обов’язки.



Гра – головне заняття дошкільняти, 

через яке воно здобуває елементарні 

знання та навички і стає маленькою 

особистістю.



Вступ до школи – перехід до 

систематичної навчально –

трудової діяльності, що вимагає 

зосередженості й значної напруги 

сил.



Привчити до:

1. Самообслуговування.

2. Побутової праці.

3. Суспільно – корисної праці.

4. Дотримання чіткого режиму дня. 



Запорука успішного навчання і легкої адаптації 

у школі – це розвиток:

• 1. Уміння стримувати свою рухову активність.

• 2. Дрібні м’язи рук.

• 3. Моторні (рухові) навички.

• 4. Мовлення.

• 5. Уява і фантазія.

• 6. Мислення.

• 7. Пам’ять.



Критерії готовності

дитини  до школи:

• фізична

• етична 

• психологічна 

• розумова



Психологічний розвиток

• розвиток дрібних м'язів руки (рука розвинена

добре, дитина упевнено володіє олівцем,

ножицями);

• просторова організація, координація рухів

(уміння правильно визначати вище – нижче,

вперед – назад, зліва – справа);

• координація в системі очей – рука (дитина

може правильно перенести в зошит простий

графічний образ – узор, фігуру – зорово

сприйнятий на відстані (наприклад, з книги);



• розвиток логічного мислення;

• розвиток довільної уваги (здатність

утримувати увагу на роботі протягом 15-20

хвилин);

• розвиток довільної пам'яті (здібність до

опосередкованого запам'ятовування:

пов'язування матеріалу, що запам'ятовується,

з конкретним символом/слово – малюнок або

слово – ситуація/).



Розумова готовність
• Найбільш важливі показники – це розвиток мислення і мови.

• Дуже корисно вчити дитину будувати нескладні міркування, 

висновки використовуючи слова: «тому, що»; «якщо, то»; 

«тому».

• Навчайте дітей ставити питання. Це дуже корисно. Мислення 

завжди починається з питання. Це дуже корисно. Мислення 

завжди починається з питання. Не можна змусити думку 

працювати, якщо просто сказати «подумай».

• Мова є основою, на якій будується учбовий процес. 

Особливо важливе володіння монологічним мовленням. Для 

дитини – це переказ. Після читання поставте дитині декілька 

питань за змістом, попросіть переказати.  



Важливий не обсяг, а якість знань дитини.

• Важливо навчити не читати, а розвивати мову. Не навчати писати, 

а створювати умови для розвитку дрібної моторики рук.

• Для повноцінного розвитку дошкільнят необхідно спілкуватися з 

однолітками, дорослими, грати в розвиваючі ігри, слухати читання 

книг, малювати, ліпити, фантазувати. 

• Щоб дитина уміла слухати вчителя, звертайте увагу, як він розуміє 

ваші словесні інструкції і вимоги, які повинні бути чіткими, 

доброзичливими, небагатослівними, спокійними.

• Не лякайте дитини майбутніми труднощами в школі!

• Перед школою і під час навчання перевірте зір і слух дитини.



Підготовка до читання:

• 6-7 літній малюк не повинен знати всі друкарські 

букви алфавіту, але багато хто може злито читати 

склади, а деякі – і цілі тексти. 

• Не дивлячись на таку різну підготовку, всі діти 

втомлюються від процесу читання дуже швидко.

• Чергуйте це заняття з відпочинком. Хай дитина 

«погримасує» перед дзеркалом, вимовляючи чітко і 

голосно звуки, окремо і повільно. Це розвиває апарат 

артикуляції.



Підготовка до письма:

• Ручку дитина повинна брати правильно і

розігрітими пальцями. Розфарбовування

замініть обведенням по трафарету і

штрихуванням. Лінія повинна бути направлена

зверху вниз, справа на ліво, а якщо вона крива,

то проти годинникової стрілки. Відстань між

лініями 0,5 см – це основний принцип нашого

письмового алфавіту. Запам'ятайте, діти також

втомлюються від цих занять, як і від читання.



Підготовка до математики:

• Успішність в цьому предметі залежить від 

освоєння і уміння рухатися в тривимірному 

просторі. Тому допоможіть дитині володіти 

такими поняттями: «вгору-вниз», «управо-

вліво», «прямо, по колу, навскіс», «більше-

менше», «старше-молодше», «горизонтально-

вертикально» і так далі, об'єднувати предмети 

в групи за однією ознакою, порівнювати, 

володіти рахунком в межах 10.



Що необхідно придбати учневі для 1 класу:

• Обкладинки для книг.

• Обкладинки для зошитів.

• Зошити в клітинку.

• Зошити в лінійку.

• Ручки.

• Прості олівці.

• Лінійка.

• Закладки для книг.



• Кольоровий папір.

• Кольоровий картон.

• Білий папір.

• Ножиці з тупими кінцями.

• Альбом для малювання, пензлики 

(натуральні).

• Клей.

• Пластилін, дощечка.

• Кольорові олівці. 



Чи є у 1класі домашні завдання?

• Домашніх завдань у 1 класі немає. Проте,

якщо ви хочете сформувати у своєї дитини

навички письма, читання, рахування, то

не відмовляйтеся від тренувальних вправ.



Чому вчителі не ставлять 

оцінки в 1 класі, адже батьки 

хотіли б знати про 

успішність своєї дитини?

• У першому класі оцінювання ВЕРБАЛЬНЕ.



Документи:

• Свідоцтво про народження (копія)

• Медична карта

• Заява (заповнюється при прийомі документів)

• Довідка про склад сім'ї



Запам'ятайте:

• При підготовці до школи ви повинні залишатися для

вашої дитини люблячими і розуміючими батьками і не

брати на себе роль учителя! Дитина охоче робить тільки

те, що у неї виходить, тому вона не може бути

ледачою.

• Намагайтеся досягнення дитини не порівнювати ні зі

своїми, ні з досягненнями старшого брата, ні

однокласників (не озвучуйте це при дитині, навіть якщо

вони в його користь!).

• Ваша любов і терпіння стануть гарантом

упевненого старту в навчанні для вашого малюка



Допоможіть своїй дитині 

стати школярем!


