
 

 

Поради батькам майбутніх 

першокласників 
“Скоро до школи” 

Наближається той день, коли Ваш малюк вперше увійде в шкільний 

клас. І зараз ви хвилюєтеся: А чи готова моя дитина до школи? Як буде 

вчитися? Як допомогти моїй дитині, якщо вона зустріне перші шкільні 

труднощі? Психолого-педагогічний феномен «готовність дитини до 

школи» складається з різних видів готовності: фізичної, особистісної, 

мотиваційно вольової, інтелектуальної. 

У 6-7 років з дитиною відбуваються значні зміни – вона стрімко 

зростає, у неї починають випадати зуби, змінюється поведінка. Діти вже 

готові розширити своє коло спілкування, у них складається певний 

рівень домагань і навіть амбіцій. Головне – у них формується внутрішня 

готовність бути учнем: вони відчувають потребу в підпорядкуванні 

правилам і хочуть займатися суспільно значущою справою. 

Пропоную поговорити не стільки про інтелектуальну, скільки про 

психологічну готовність до школи, від якої залежать не тільки шкільні 

успіхи, але і самопочуття дитини. Всі ми хочемо, щоб наші діти росли 

здоровими і добре вчилися. Але чи завжди ми розуміємо, як багато 

залежить саме від душевного настрою дитини. 

Іноді джерелом негативних емоцій стають старші діти, які 

відчувають труднощі в навчанні. Ось шестирічний хлопчик говорить: 

«Скоро я піду в школу, і мене будуть лаяти як Вовку». Від цих слів до 

прямого небажання вчитися – рівно півкроку. Чи, не так уже рідко, 

дорослі з найбільш благих намірів залякують дитину: «Ну, що ти 

крутишся? Ось підеш до школи – там вчителька навчить тебе сидіти 

смирно! 

Не слід, однак, впадати і в іншу крайність, зображуючи школу 

місцем суцільних радощів та успіхів. Адже ми ще не знаємо, як піде у 

дитини навчання, як складуться відносини з однолітками і вчителями. 

Можливо, вони будуть не безхмарними. І тоді дитина, яка чекала від 

школи занадто багато приємного, ризикує «зламатися» при перших 

сутичках з труднощами, шкільною реальністю. 

Отже, перше і основне: не спотворюйте віру дитини в себе як в 

майбутнього школяра, а ні страхом, а ні полегшеними очікуваннями. 



 

 

Нехай дитина увійде в школу як нове, цікаве середовище - з вірою в свої 

можливості і готовністю випробовувати себе. 

Шкільна готовність передбачає готовність до більшої, ніж раніше, 

самостійності дитини, до співпраці дитини з чужим дорослим та  

однолітками, без безпосередньої підтримки та захисту батьків. 

Якими навичками потрібно оволодіти дитині до 

першого класу, щоб комфортно розпочати 

навчання. 

Дитина повинна вміти доглядати за собою, самостійно роздягатися і 

одягатися. Дуже важливо привчати дитину до гігієни: не тільки до 

обов’язкових ранкових процедур, а й до того, щоб слідкувати за собою  

протягом усього дня – поправити зачіску, почистити одяг. Навчіть 

малюка прибирати своє робоче місце, куточок, дбайливо ставитися до 

своїх речей. Крім того, дитина повинна добре розуміти, як потрібно і 

можна вести себе з однолітками та дорослими. Дитині треба знати, як 

звернутися до вчителя, як відповісти на питання. Навчіть своїх дітей 

вітатися і прощатися, говорити “спасибі” і “будь ласка”. 

Школа не вимагає спеціальних знань та умінь, тому не силуйте 

дитину читати чи писати. Часом ці знання в певному сенсі шкідливі: 

дитина, яка прийшла в школу занадто «розумним», буде нудьгувати на 

уроках. Для 1 класу нормою є: рахунок в межах 10, поняття більше-

менше, цього цілком достатньо. А ось знання предметно зорове як 

виглядаємо ми, тварини, рослини – повинні бути обов’язково. Дуже 

часто з’ясовується, що першокласник не може розповісти про сім’ю, як 

слід пояснити не тільки де працюють батьки, а й як їх звуть (дитина 

повинна повністю знати прізвище, ім’я та по батькові своє, а також 

мами та тата). Також важливим є знання дитини своєї адреси, 

орієнтування у понятті де дитина живе у місті чи в селі. 

Особливу увагу хочеться звернути на питання здоров’я. Треба 

приділяти першорядну увагу зміцненню здоров’я, фізичному розвитку, 

загартовуванню, розвивати моторику, координацію, необхідно не просто 

гуляти у дворі, а грати в рухливі ігри. Перед школою необхідно 

встановити режим дня: години відпочинку, їжі, занять, прогулянок. 

Відсутність режиму в першу чергу б’є по здоров’ю, по незміцнілій 

нервовій системи. Режим допомагає правильно поєднувати працю і 

відпочинок, звикати до нових умов життя. У першому класі не варто 

перевантажувати дитину різними гуртками, що найменше, перші 

півроку, а далі діяти, виходячи з особливостей перебігу адаптаційного 



 

 

періоду вашої дитини. Виробляйте посидючість дитини, але не 

поспішаючи. Пам’ятайте посидючість досягається не примусом, а живою 

зацікавленістю. 

Шкільна готовність - це здатність не тільки довго сидіти на одному 

місті та виконувати вказівки дорослого, але і до творчості. Дитячі 

саморобки цінні не тільки тим, що дитина їх змайструвала, а й тим, що 

віна може знайти для них різне застосування. Тобто розвивається уява 

дитини та її креативне мислення. Корисно звернути увагу і на те, як 

дитина реагує на похвалу і осуд, перемогу і поразку. При крайніх типах 

реакцій дитини на успіх і неуспіх треба спробувати їх врівноважити. 

Шкільна готовність – це сплав знань і навичок, необхідних для 

успішного навчання, і готовності до співпраці і подолання труднощів, 

позитивного ставлення до школи та навчання. Важливо душею відчути 

складність переживань дитини при різкій та бурхливій зміні її життя та 

мати терпіння допомогти їй адаптуватись. Також показуйте дитині свою 

повагу до старших, а головне до першого вчителя!!! В жодному разі не 

критикуйте вчителя в присутності дитини, адже вона швидко 

наслідуватиме ваше відношення, а отже і в процесі навчання у неї 

можуть виникнути труднощі. (чому я маю виконувати завдання ,які дає 

вчитель, якщо він нічого не вартий).  

Будьте уважними батьками, прислухайтесь до своїх дітей, адже 

краще Вас самих їх ніхто не знає. І нехай навчання супроводжується 

лише найкращими моментами для Вас та Вашої дитини. 

 

 


