
Поради батькам, діти яких ідуть в перший клас 

 
 

Початок навчання дитини у 1-му класі – це дуже відповідальний і досить 

складний період у житті дитини. 

Адже дуже багато змін відбудеться у житті дитини: з'являться нові знайомства, як з 
однолітками, так і з дорослими; нові взаємовідносини; нові обов'язки. Зміниться вид 
діяльності: зараз основною діяльністю Вашого малюка є гра, з приходом до школи 
основною діяльністю стане навчання.  
Зміниться соціальна позиція дитини: ще сьогодні Ваш малюк 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 підпорядковуватись навчанню, школі, 
шкільним справам. Безумовно, легше пристосуватись до тих змін у житті, які 
пов'язані з початком навчання у школі і успішніше себе реалізувати зможе та дитина, 
яка готова до шкільного навчання.  
У психології виділяють таке поняття, як «готовність дитини до навчання». Що 
означає це поняття, з чого воно складається, чим визначається?  
Загалом поняття «готовності дитини до школи» розглядається, як комплексне, 
багатогранне, яке охоплює всі сфери життя та діяльності майбутнього 
першокласника. Необхідно одразу розділити поняття педагогічної та психологічної 
готовності до школи.  
Під педагогічною готовністю, як правило, мається на увазі уміння читати, рахувати 
та писати. Однак сама по собі наявність лише цих вмінь та навичок не є гарантом 
того, що дитина буде навчатись успішно.  

Що потрібно майбутньому першокласнику: 

1.Шкільна форма. 

2. Спортивна форма. 

3. Спортивне взуття. 

4. Змінне взуття.  

5.Альбом і фарби (гуаш або медові). 

6. Пензлики для малювання (2шт).  

7. Кольорові олівці та фломастери.  

8. Кольоровий папір, кольоровий картон. 

9. Ножиці із закругленими кінчиками. 

10. Клей ПВА. 

11. Пластилін, дощечка із стеками. 

12. Папка для праці (за бажанням). 

13. Конструктор будь-який. 

14. Зошити (10 в косу лінію, 10 в клітинку). 



15. Обгортки для підручників та зошитів. 

16. Папка для зошитів. 

17. Пенал (2 ручки, простий олівець, лінійка, гумка).  

   
 

Чи готова ваша дитина йти до школи? 

Зазвичай батьків майбутніх першокласників хвилює безліч запитань: чи зможе їхня дитина навчатися в школі, чи досить вона розвинена, що їй слід 

уміти напередодні навчання в школі.  

За допомогою цього тесту Ви можете оцінити підготовленість Вашої дитини до школи. 

Т Е С Т 

Відповідайте на запитання «так» або «ні». 

1. Чи часто Ваша дитина заявляє про своє бажання йти до школи? 

2. Вашу дитину найбільше цікавлять атрибути школи (портфель, книжки, нове «доросле» становище), аніж можливість більше довідатися нового й багато чого 
навчитися? 

3. Ви вважаєте, що Ваша дитина досить посидюща й уважна навіть під час виконання не дуже привабливого для неї завдання? 

4. Ваша дитина товариська як з дітьми, так і з дорослими? 

5. Ви не впевнені в тім, що Ваша дитина здатна добре запам’ятати й виконати усне доручення ( наприклад, по телефону)? 

6. Ваша дитина жодної хвилини не може побути на самоті й зайнятися чимось самостійно? 

7. Іграшки й особисті речі Вашої дитини завжди розкидані, й Ви стомилися нагадувати їй, що потрібно їх прибирати? 

8. Чи вміє Ваша дитина рахувати до десяти й назад? 

9. Чи вміє Ваша дитина порівнювати числа і предмети? 

10. Чи здатна Ваша дитина додавати й віднімати в межах десяти? 

11. Чи знає дитина прості геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник, овал)? 

12. Чи вміє дитина визначати істотні ознаки в предметах( наприклад, у птаха є дзьоб, пір’я)? 

13. Чи може Ваша дитина об’єднати одним словом поняття одного виду, роду, характеру ( наприклад, назвати одним словом «взуття» слова «туфлі», 
«черевики», «чоботи»)? 

14. Чи може Ваша дитина знайти слова з протилежним змістом до запропонованого слова ( «весело» - «сумно»)? 

15. Чи вміє вона скласти розповідь за 5-7 картинками? 

16. Чи знає Ваша дитина літери та чи вміє читати по складах? 

17. Ваша дитина з напруженням і без будь-якого задоволення декламує вірші й розповідає казки? 

18. Чи правда, що Ваша дитина не досить упевнено користується кульковою ручкою? 

19. Ваша дитина любить майструвати, користуючись клеєм, ножицями, інструментами? 

20. Їй подобається розфарбовувати або малювати? 



21. Малюнки Вашої дитини, як правило, неохайні й не завершені? 

22. Ваша дитина без особливої праці може зібрати розрізану на кілька частин картинку? 

23. Чи може Ваша дитина знайти слово до запропонованого слова так, щоб вони були пов’язані за змістом, як пов’язані слова в зразку (наприклад, зразок: 
«дерево - гілки», до слова «книжка» необхідно назвати слово «сторінки»)? 

24. Чи вважаєте Ви, що Ваша дитина не допитлива й погано обізнана? 

Порівняйте свої відповіді з ключем. 

Ключ відповідей 

Якщо на запитання 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 Ви відповіли «так», то зарахуйте по 1 балу за кожну відповідь. 

Якщо на запитання 2, 6, 7, 17, 18, 21, 24 Ви відповіли «ні», то зарахуйте ще по 1 балу за кожну відповідь. 

Підрахуйте загальну кількість балів. 

Якщо вона становить: 

20-24 бали, то поздоровляємо! Ваша дитина готова до школи. Будьте певні, що їй буде легше справлятися зі шкільними труднощами. Подбайте про те, щоб у 
неї не зник інтерес до школи й до отримання нових знань. 

15-19 балів, Вам належить приділити більше уваги своїй дитині, зміст запитань або завдання в них допоможуть Вам обрати потрібний напрям роботи з 
дитиною. Не засмучуйтеся, Ваша дитина майже готова до навчання в школі. 

14 і менше балів,кращою порадою для Вас буде приказка: «Терпіння і труд усе перетруть». Ваша дитина чекає допомоги й співпраці. Пориньте разом із нею в 
розвивальні, цікаві ігри. Усе це допоможе дитині досягти успіху й піти до школи підготовленою. 

 

 

Психологічна готовність до навчання у школі включає такі компоненти: 

• фізіологічна готовність;  

• інтелектуальна (пізнавальна) готовність;  

• емоційно-вольова готовність;  

• соціальна готовність;  

• мотиваційна готовність.  

Фізіологічна готовність означає достатній рівень дозрівання організму дитини, стан її здоров'я. Зрозуміло, що здорові діти краще пристосуються до змін, 
пов'язаних з початком навчання.  

Інтелектуальна (пізнавальна) готовність пов'язана із відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини, тобто тих процесів, завдяки яким дитина 
пізнає навколишній світ: мислення, увага, пам'ять, сприймання, уява.  

 

Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення. А особливо – навчання. На момент початку 
навчання у школі дитина має володіти певним запасом знань про навколишній світ, про себе, про природу, про інших людей, про стосунки між людьми. 
Наприклад, дитина має знати: своє ім'я, прізвище, основні кольори, основні геометричні фігури (трикутник, прямокутник, коло) . Володіти поняттям 
«більший»- «менший», «вищий»-«нижчий», «ширший»-«вужчий». Бажано, щоб дитина орієнтувалась у просторі (знала де права рука, розуміла поняття «під», 
«над», «біля», «між»). Дитина має вміти аналізувати, встановлювати з’вязки, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, визначати головні і другорядні ознаки 
предметів та явищ.  



Увага є ще одною складовою інтелектуальної готовності. Чим вищий рівень уваги, тим вища ефективність навчання. Навчання ставить перед дитиною нові 
завдання, несхожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес 
виконання навчальних завдань вимагає більшого зосередження. А для цього бажано тренувати здатність малюка бути уважним, наприклад, за допомогою ігор і 
спеціальних вправ.  

Безумовно, легше буде навчатись тій дитині, у якої гарно розвинута пам’ять.  

Дуже бажаним для успішного навчання є вміння дитини відповідати на запитання, уміти висловлювати свої думки. Передумовою цих вмінь є достатній 
словниковий запас дитини. Достатній розвиток мовлення є ще одною складовою інтелектуальної готовності дитини до навчання.  

Достатній розвиток м’язів руки, вміння виконувати пальчиками дрібні дії (наприклад, нанизувати намистинки) буде запорукою того, що дитина легко 
навчиться писати.  

Якщо Ви хочете, щоб Ваш малюк добре навчався, із радістю відвідував школу – допоможіть йому. Читайте малюку книжки: казки, вірші, оповідання. Після 
того, як казка прочитана, попросіть, щоб малюк переказав прочитане.  

Розвивати мислення, увагу, пам’ять, дрібну моторику, розширювати словниковий запас можна і під час спеціальних ігрових занять із малюком (саме гра 
перетворює нудне навчання на яскраву, цікаву пригоду), і під час щоденного побутового спілкування. Наприклад, коли Ви гуляєте з малюком, розказуйте йому 
про те, яка зараз пора року, що відбувається у природі; якого кольору проїхала машина; яке дерево вище, а яке нижче. Розказуйте різні відомості про 
навколишній світ. Розширювати словниковий запас малюка можна за допомогою гри «Хто більше?»: загадайте якийсь предмет, чи явище, і називайте його 
ознаки: хто більше назве? Наприклад: «сніг» - білий, холодний, блискучий, іскристий, м’який, ранній, несподіваний, глибокий, дрібний, пухнастий, лапатий і т. 
д.  

Щоб розвинути дрібні м’язи руки, надавайте малюку можливість ліпити, малювати, розфарбовувати розмальовки; вирізати чи виривати пальчиками обведені 
фігурки. Створюйте разом з дитиною різні фігурки із паличок (можна використовувати навіть сірники – тільки обов’язково під Вашим наглядом). Нехай малюк 
складе таку саму фігурку, яку склали Ви, спочатку дивлячись на неї (так буде розвиватись сприймання, вміння орієнтуватись на зразок), а потім по-пам’яті 
(щоб розвивалась пам’ять, Ваші фігурки із сірників спочатку мають бути дуже простими, поступово їх потрібно ускладнювати).  

Зараз у книжкових магазинах, на базарах, у кіосках можна придбати велику кількість книжок по розвитку мислення, пам’яті, уваги, сприймання, по підготовці 
дитини до навчання у школі.  

 

Не менш важливою, ніж інтелектуальна готовність, є емоційно-вольова готовність дитини до навчання. Ця складова включає достатній розвиток волі, 
послаблення імпульсивних реакцій, вміння керувати своїми емоціями (наприклад, слухати, не перебиваючи). Емоційно-вольова готовність вважається 
сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, докладати зусиль для реалізації мети, долати перешкоди, виконувати не цікаву, але корисну роботу.  

Чи має Ваш малюк прості, але постійні доручення (наприклад поливати квіти)? Чи прибирає за собою іграшки? Чи застеляє свою постіль (нехай і з Вашою 
допомогою)? Чи не перебиває Вас під час розмови? Чи має терпіння? Давши відповідь на ці прості запитання, ви дізнаєтесь, чи сформована у малюка емоційно-
вольова готовність.  

Наступний компонент – соціальна готовність. Вона містить у собі сформованість у дитині якостей, завдяки яким вона може спілкуватися з іншими дітьми, з 
вчителькою. Це і бажання спілкуватися, і вміння встановлювати взаємовідносини з однолітками і дорослими; уміння поступатись, підкорятись інтересам 
дитячої групи, класу; повага до бажань інших людей. Взагалі, дитина поводить себе з іншими дітьми у школі так, як бачить це і чує вдома. Тобто дитина у своїх 
взаємовідносинах з іншими дітьми є дзеркалом того, які взаємовідносини панують у сім'ї. Саме у родині дитина отримує перші зразки спілкування. Якщо 
дитина вдома є свідком неповаги членів сім’ї один до одного, сварок, бійок, то вона вважає таку поведінку нормальною і сама починає так поводити себе в 
школі.  

Мотиваційна готовність сформована, якщо у дитини є бажання ходити до школи, є прагнення здобувати знання, дізнаватись нове, цікаве, виконувати нову 
соціальну роль – роль школяра. І тут багато що залежить від Вас, шановні батьки. Не залякуйте малюка школою, фразами подібними до такої: «Ось підеш у 
школу – там тобі покажуть!» Налаштовуйте малюка на школу позитивно: «У школі буде цікаво, радісно, ти дізнаєшся багато нового і корисного».  

Бажаємо Вам, щоб початок навчання малюка в школі 

став приємною подією в житті всієї родини .  

Поради батькам першокласників 

Хотілося сказати кілька слів не про дітей, а про нас, дорослих, про наше ставлення до їхніх успіхів, до їхніх невдач. Шкода, але ми, батьки, часто нетерплячі та 
егоїстичні, хоча виправдовуємося «хорошими намірами». Але, якими б не були віправдання, наше роздратування, крики, з’ясування стосунків, покарання – все 



це додаткові стресові ситуації, постійний дитячий біль від непорозуміння та образи. Чим більші наші старання, чим більше уваги ми приділяємо дітям, тим 
вищий батьківський рівень домагань, тим більша надія і бажаніша нагорода – відмінні оцінки… 

Велике значення для психічного та фізичного здоров’я вашої дитини має правильний режим дня.  

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 необхідно 2-3 години відпочити (обідній сон). Найпродуктивніший час для приготування уроків – з 15 до 
16 години. Заняття ввечері безрезультатні, завтра доведеться 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, давайте можливість їй попрацювати самостійно, але якщо потрібна ваша допомога, наберіться терпіння. 
Необхідні 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! 

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 метою, в напрямку якої ви маєте працювати, тому 
що самостійність є найважливішим елементом ефективного й тривалого процесу навчання. Хваліть свою дитину за самостійні дії, наприклад, за самостійне 
розпізнавання помилок. 

2. Якщо ваша дитина потребує допомоги, спонукайте її до того, щоб вона сама знайшла шляхи її розв’язання. Допоможіть їй завдяки підказкам, наприклад, 
вказівка 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 матеріалом удома. 

4. Визнайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а не докоряйте. Це краще, ніж ниття, нагадування та інші покарання. Звертайте увагу на те, щоб не 
обмежувати похвалу критикою («дев’ять», звичайно, чудово, 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. Будьте, як вихователь, зразком у поведіні. Вимагайте від своєї дитини не більше, ніж від себе самого. Дитина, яка, наприклад, бачить своїх батьків за 
читанням, швидше сама почне читати, ніж дитина, батьки якої часто сидять перед телевізором. 

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

Пам’ятка для батьків щодо спілкування з дітьми,  

які мають емоційні труднощі 

1. Емоції виникають у процесі взаємодії з навколишнім світом. Необхідно навчити дитину адекватно реагувати на певні ситуації та явища зовнішнього 
середовища. 

2. Не існує поганих і хороших емоцій, і дорослий у взаємодії з дитиною повинен постійно звертатись до доступних їй рівнів організації емоційної сфери. 

3. Почуття дитини не можна оцінювати, не слід вимагати, щоб вона не переживала те, що вона переживає. Як правило, бурхливі афективні реакції – це 
результат тривалого стримування емоцій. 

4. Потрібно навчити дитину усвідомлювати свої почуття, емоції, виявляти їх у культурних формах, спонукати до розмови про свої почуття. 

5. Не слід вчити дитину пригнічувати власні емоції. Завдання дорослих полягає в тому, щоб навчити правильно спрямовувати, виявляти свої почуття. 

6. Не слід у процесі занять з важкими дітьми намагатися цілком ізолювати дитину від негативних переживань. Це неможливо зробити в повсякденному житті, і 
штучне створення «тепличних умов» тільки тимчасово вирішує проблему. 

7. Треба враховувати не просто модальність емоцій (негативні чи позитивні), а й їхню інтенсивність. Надлишок одноманітних емоцій спричиняє негативні 
явища. 

8. Для профілактики емоційного напруження слід долучати дитину до різних видів діяльності. Корисним для емоційного розслаблення є застосування гумору. 



9. З метою ліквідації негативнтх емоцій потрібно спрямовувати їх у творче русло: мистецтво, поезію, літературу, музику чи заняття танцями. 

10. Ефективність навчання дитини володіти своїми емоційними станами значною мірою залежиить від особливостей її ставлення до себе. Завищена чи 
занижена самооцінка суттєво погіршує самопочуття дитини, створює бар’єри для необхідних змін. У таких випадках потрібно починати роботу з корекції 
ставлення до себе, учнівської самооцінки  

 
 

Поради психолога батькам майбутніх першокласників  

Для дитини ви - зразок мовлення, адже діти вчаться мови, наслідуючи. Слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина обов’язково говоритиме так, як ви. 

Дитина успішно засвоює мову в той момент, коли дорослі слухають її, спілкуються з нею, розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача вас 
втомлює, якщо ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене вами в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому. 

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

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

У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та антипатії, поважайте її неповторність. 

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

Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торкатися руками, куштувати на смак різноманітні 
елементи навколишнього світу. 

Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, аби їй було легше опанувати письмо. Для цього необхідно багато вирізати, малювати, 
зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення тощо. 

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». 

Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб дитина механічно могла лічити до 100 і більше. 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 арифметики, а не механічного 
запам’ятовування. 

Працюйте з дитиною над розвитком її пам’яті, уваги, мислення. Для цього сьогодні пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо 
в різних періодичних та інших виданнях для дітей. 

Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і обов’язково дотримуйтеся його виконання всіма членам родини. 

Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповідати за результат його виконання. 

Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку дитини є спільність вимог до неї з боку всіх членів родини. 

Не завищуйте і не занижуйте самооцінки дитини, оцінюйте її результати адекватно, і доводьте це до її відома.  

Яке головне завдання батьків в період адаптації дитини до 

школи?  

Основа батьківської позиції взагалі полягає в тому, що вдома у жодному випадку не можна дублювати школу. Батько ніколи не повинен ставати другим 
вчителем. Основне завдання батьків в допомозі першокласникові - емоційна підтримка, надання максимально можливої самостійності в організації його 
власних дій по виконанню шкільних правил. 

Як підготуватися до першого вересня? 

Розповісти про те, що чекає дитину цього дня. 

За декілька днів почати вводити його в ритм "підйому і відбою". 

Улюблене ведмежа (лялька або улюблена іграшка) повинне бути взяте з собою в портфель (він теж в перший день піде вчитися). 

Можна дати дитині з собою камінчик – амулет (забезпечує «зв'язок з батьками»). 

Основний одяг повинен бути новим і особливим (шкільна форма), але певна деталь одягу повинна бути знайомою і улюбленою (шкарпетки, майка, значок на 
сорочці і ін.) 



Мобільний телефон першого вересня (і взагалі в період адаптації) краще з собою не давати. Дитина гірше звикає до нової життєвої ситуації і нових дорослих, 
якщо у нього є можливість постійного контакту з батьками. 

Квіти вчителеві повинні бути такими, щоб дитина відчувала їх особливу красу (хай їх буде небагато). Краще, якщо дитина вибиратиме квіти разом з Вами. Це 
важливо, щоб у нього не виникало відчуття, що інші діти принесли красиві квіти, а він – погані. 

Приготувати все з вечора, щоб вранці не виникло суєти або паніки. Розрахувати час, щоб дитина з ранку могла не поспішаючи поїсти, сходити в туалет. 

Які непередбачені труднощі можуть виникнути першого 

вересня? 

Часто діти (особливо ті, що не відвідували раніше дитячих садів або дитячих груп) в останню мить відмовляються розлучатися з мамою або татом, які привели 
їх в школу, починають плакати, чіплятися за батьків. У такій ситуації краще піти на заняття разом з дитиною. Для цього потрібно наперед звільнити собі весь 
день. Про можливість ходити разом з дитиною на уроки краще поговорити з вчителем (адміністрацією школи) на батьківських зборах завчасно. 

Які непередбачені труднощі можуть виникнути другого вересня?  

Мама будить Петрика другого вересня: «Вставай. Пора йти в школу!» Петя: «Я ж вже вчора сходив.» 

Що робити, якщо дитина зранку погано себе почуває, а 

потрібно йти в школу? 

У шести-семирічних дітей рідко трапляється «запалення хитрості». Або дитина, дійсно, хворіє, або погане самопочуття пов'язане з необхідністю йти в школу. У 
будь-якому випадку, варто це перевірити. Якщо дитина після того, як Ви залишили її вдома, відразу відчуває себе краще, то, можливо, її погане самопочуття 
пов'язане із стресом, що отримала в школі. Постарайтеся з'ясувати (у дитини, у вчителя, у знайомих дітей), що відбувалося в школі вчора, позавчора. Важливо 
зрозуміти, що відбувається, особливо якщо таке повторюється систематично. 

Якщо ж Ви все-таки вирішили відправити дитину до школи, давши їй пігулку від головного болю (або не виявивши ніяких симптомів хвороби), не робіть 
цінністю подолання нею поганого самопочуття. Не хваліть дитину за те, що вона пішла в школу, переборовши себе. Якщо Ви гордитиметеся, що Ваша дитина 
вчиться (трудиться), незважаючи на своє погане самопочуття, то у неї може підсвідомо закріпитися установка на хворобу: можна добитися похвали, хворіючи  

Як реагувати, якщо дитина злиться на вчителя (дітей) в школі 

або відчуває страх перед школою? 

Перш за все: не забороняти переживання. Не потрібно твердити дитині: «Не можна злитися! Не можна боятися!» Переживання – цілком природна річ, і вони 
повинні мати право на існування. Проте необхідно обговорити з дитиною, що викликає страх або злість, разом з нею зрозуміти, чому інші люди здійснюють дії, 
що викликають у неї ті або інші емоційні реакції. Розуміння дій інших часто саме по собі знімає переживання. Є і інші культурні форми, що допомагають 
людині справлятися із страхом. Для дітей це, перш за все, читання страшних казок в ситуації повної захищеності (на маминих колінах). Казки дають людині 
пережити відчуття неминучості торжества добра над злом, співпереживання радості і співчуттю, що забезпечують перемогу маленького, слабкого, але доброго, 
над великим злом. Інша корисна для дітей форма культурного подолання страху - спортивні ігри, що викликають переживання азарту, упевненості в перемозі. 

В процесі дорослішання дитина повинна отримати досвід подолання труднощів і конфліктів. Завдання дорослих полягає в тому, щоб, знаходячись поряд, 
допомагати дитині визначати конструктивні способи своєї поведінки в таких ситуаціях. 

Що робити, якщо потрібно поспішати в школу, а дитина не 

поспішає?  

Психологами відмічений негативний вплив активного організуючого тиску дорослого на дитину. Якщо постійно квапити дитину: «Давай швидше, ми вже 
спізнюємося! Ну що ти копаєшся?!», - те може, навпаки, закріпитися зворотна реакція. Сформується захисний стереотип «повільності»: у будь-якій ситуації, що 
вимагає швидкого реагування, дитина сповільнюватиметься і «гальмуватиме». У цьому вона нітрохи не винна, так її організм захищається від тривоги і 
напруги, викликаних "емоційним пресингом" ззовні.Тому доцільно проводити "профілактику цейтнотів". З цією метою, організовуючи збори дитини в школу, 
бажано: 

Передбачити раніше вставання, що дозволяє дитині прокидатися, снідати, одягатися, умиватися в його власному темпі. 

Прослідкувати, щоб дитина зібрала портфель і приготувала одяг і взуття з вечора. 

Як відноситися до невдач дитини, майже неминучих на 

початку шкільного життя? 

Батьки часто відносяться різко негативно до перших невдач дитини. Негативні оцінки дорослих підвищують тривожність дитини, його невпевненість в собі і 
своїх діях. Це, у свою чергу, веде не до поліпшення, а до погіршення результатів. Так складається порочний круг. Постійні побоювання дитини почути 
негативні оцінки з боку домашніх приводять до страху зробити помилку. Це відволікає дитину від сенсу виконуваних ним завдань і фіксує його увагу на 
дрібницях, примушує переробляти, виправляти, нескінченно перевіряти. Прагнення зробити роботу якнайкраще на цьому етапі тільки погіршує справу. 
Особливо сильно це виявляється у тривожних, здібних, старанних дітей. 



Тому найправильніше відношення до перших поразок дитини – відношення з розумінням, підтримка, допомога: «У тебе все вийде. Я тобі допоможу». Важливо 
створити умови для переживання дитиною (хоч би іноді) власної перемоги. 

Які типові прояви стресу і дезадаптації? 

Дитина часто плаче (більше, ніж зазвичай). 

У неї, на відміну від звичайного, пригнічений або, навпаки, збуджений стан (гірше засинає). 

Дитина проявляє необґрунтовану агресію (лається, нападає, відповідає агресивно, лізе в бійку). 

Дитина відмовляється йти в школу. 

Як можна знімати стрес? 

Забезпечити ритмічне життя і порядок будинку (тут дуже важливий власний приклад і наслідування його дитиною). 

Важлива тепла, природна, спокійна манера поведінки дорослих вдома (без зривів, підвищеного тону). 

Необхідне на якийсь час продовження традиційних «дитячих» ритуалів укладання, їжі, умивання, сумісної гри-обіймів, читання на ніч, які були прийняті в 
дошкільному дитинстві дитини. 

Знімають напругу гри з водою, піском, малювання фарбами (з дозволом забруднюватись - відсутністю критики або засудження за забруднений одяг, підлогу!), 
виготовлення колажів в "рваній" техніці (рвати кольоровий папір, старі журнали і клеїти з них картини), спортивні ігри на повітрі (м'яч, скакалки, «класики» і 
ін.) 

Надзвичайно важлива відсутність зайвих постійних подразників (телевізор, приймач). 

Необхідно давати дитині можливість переживати час від часу справжню дитячу радість (свято, театр). 

Для багатьох краще всього знімає напругу відпочинок на природі (особливо, праця)  

Які незвичайні прояви дитини вимагають звернення до 

фахівця? 

Страхи (нічні страхи). Енурез (нетримання сечі), особливо якщо перед школою цього вже не було.Гризіння нігтів, заїкання або сіпання повік, лицьових м'язів. 
Яскраво виражена агресія.  

Про що краще запитати дитину, коли вона повертається з 

школи? 

Психологи встановили, що батьки своїми питаннями про школу показують дитині свої пріоритети і цінності. Марійку мама завжди питає дорогою додому: «Що 
ти сьогодні отримала? Тебе хвалили або лаяли?». Ваню питають про те, з ким він подружився, чи було йому цікаво. Петю про те, що він нового сьогодні 
дізнався. Сашу – що було в школі на сніданок, чи не зголоднів він. 

Саме те, про що Ви весь час питаєте, і покаже дитині, що для Вас в житті головне, а що другорядне. Він інтуїтивно орієнтуватиметься, швидше за все, на Ваші 
цінності. Це не означає, що він і розвиватиметься саме відповідно до ваших бажань. Часто буває так, що дуже різко заявлені батьками пріоритети викликають 
важкі кризи у дитини, що відчуває, що він не в змозі відповідати цим батьківським запитам. Іноді, навпаки, орієнтуючись на інтереси батьків, дитина починає 
ігнорувати освітні цінності школи. 

З Ваших питань про школу дитина повинна зрозуміти що Вам цікаво все, що з ним відбувається що Вам важливі його успіхи, але Ви любите і приймаєте його 
таким, який він є  

Що не може бути зроблене без участі батьків? 

Без участі батьків не може бути побудована самостійність молодшого школяра в організації свого робочого місця, у виконанні домашніх робіт, в підготовці 
свого одягу і портфеля до завтрашнього дня. Культивування самостійності – це відповідальна і поступова робота часто буває простіше щось зробити самому, 
чим чекати, поки це зробить дитина. Іноді дії дитини представляють для неї реальну небезпеку. І тоді батьки застерігають її: «Не роби сам, це небезпечно 
(важко), за тебе зроблю я». Ця неправильна установка приводить до «вивченої безпорадності», відмові дитини надалі від будь-яких самостійних дій, невірі у 
власні сили. 

За чим повинен простежити батько, якщо він хоче допомогти 

дитині вчитися? 



Найголовніше завдання батьків під час шкільного навчання дитини – не стати вчителями-дублерами, а залишитися батьками, що приймають, розуміють і 
люблять свою дитину, незважаючи на його шкільні успіхи або невдачі. Тому і стежити батько винен, в першу чергу, за рівнем самостійності дитини в домашніх 
справах (у тому числі і у виконанні шкільного домашнього завдання).  

Якщо до початку навчання в школі дитина не опанувала прийомами самостійного одягання (наприклад, зав'язуванням шнурків), укладання спати, прибирання 
«своєї території», чищення зубів перед сном і ін., то це – найперша турбота батька. Причому окремі справи або дії дитина до цього часу вже може виконувати 
самостійно, без нагляду дорослого і за власною ініціативою. 

З першого вересня до цього додаються: 

підготовка столу до виконання домашньої роботи; 

збір портфеля; 

підготовка за допомогою батьків шкільної форми (або одягу і взуття, в якому завтра дитина піде в школу). 

Як допомогти дитині організувати своє робоче місце? 

По-перше, особистим прикладом. Якщо на Вашому робочому місці постійний безлад, то абсолютно марно привчати до порядку дитину. 

Коли Ви покажете дитині своє робоче місце (кухонний стіл, письмовий стіл, робочий стіл), то звернете її увагу, якими предметами Ви користуєтеся, для чого 
вони потрібні і в якому порядку Ви їх розкладаєте на робочому місці. 

Хай дитина розповість Вам, якими речами вона користується при підготовці до уроків і як їй зручніше за них розкласти на столі. Визначивши разом з дитиною 
зручні для різних речей місця, можна наклеїти на поверхню столу наклейки – «будиночки» для кожної речі. 

Зверніть увагу на позу сидячої за столом дитини. Їй ще важко контролювати себе, вона не дуже добре відчуває власне тіло, а тим більше важко довго сидіти в 
одній позі. Можна зробити декілька фотографій сидячої в різних позах дитини, а потім вивчити їх разом з нею – імітуючи ці пози і обговорюючи, чим вони 
погані (викривлення хребта, затікання ніг, закривання власної роботи від світла і ін.). Навчіть її різним веселим вправам, які краще робити в перервах між 
заняттями (якщо їй вже показали в школі, хай покаже їх Вам), – вправи для пальців рук, фізкультхвилинки під ритмічні вірші.  

Як часто потрібно взаємодіяти з вчителем в період адаптації? 

У адаптаційний період повинен бути налагоджений постійний зв'язок між школою і батьками. На жаль, вчителі рідко знають про те, що відбувається з дитиною 
будинку після занять, а батьки мають слабке уявлення про те, що відбувалося з дитиною в школі. Потрібно домовитися про місце і час зустрічей вчителя і 
батьків, на яких вони могли б обмінятися своїми спостереженнями, враженнями з приводу дій дітей. Протягом першого року навчання дітей батьки і вчителі 

повинні стати однодумцями. 

 


