
Ваша дитина

йде до школи
Поради та 

рекомендації 

батькам майбутніх 

першокласників



Чи готова дитина 
до навчання в  1 класі?

Саме від того, наскільки дитина

розвинена фізично, психічно,

розумово, а також, який стан

здоров'я дитини, і залежить його

початок навчання в школі.



Чи готова дитина 
до навчання в  1 класі?

У дітей, не підготовлених до

систематичного навчання, важче і

довше проходить період адаптації

(пристосування) до школи.

У них частіше виявляються труднощі

у навчанні, серед них значно більше

неуспішних, і не тільки в 1 класі.



Критерії готовності
дитини  до школи

Готовність до школи:

 фізична
 етична 
 психологічна 
 розумова



Фізична готовність

 Розвиток  дрібної 

моторики рук

 Енергійний у 

повсякденній  

діяльності

 Володіє 

навичками догляду 

за здоров`ям

 Стан здоров`я



Етична готовність

 уміння будувати відносини з 

вчителем; 

 уміння спілкуватися з однолітками 

і дорослими

ввічливість, стриманість



Етична готовність

• Не можна порівнювати досягнення

дитини з досягненнями інших дітей.

• Не можна примушувати дитину

працювати на «оцінку».

• Треба частіше хвалити дитину,

навіть за незначні успіхи.



Психологічна готовність

 бажання вчитися;

 зацікавленость до отримання

знань;

 уміння слухати вчителя і

виконувати завдання;

 певний рівень розвитку

мислення, пам'яті, уваги.



Розвиток логічного мислення:

 дитина вміє знаходити схожість і

відмінності предметів при

порівнянні;

 об'єднувати предмети в групи по

загальних істотних ознаках.

Розвиток довільної уваги:

 здатен утримувати увагу на

роботі 15-20 хвилин



Розумова готовність

Розвиток мислення і мови:

Вчить дитину будувати нескладні

міркування, висновки, ставити

питання.

Мова є основою, на якій будується 

учбовий процес. 



Розумова готовність

Важливе володіння монологічним

мовленням. Для дитини - це переказ.

Після читання поставте дитині

декілька питань за змістом,

попросіть переказати.



Підготовка до читання

6-7 літній малюк повинен знати всі

друкарські букви алфавіту, багато хто

може злито читати склади, а деякі - і

цілі тексти.

Не дивлячись на різну підготовку, всі

діти втомлюються від процесу

читання дуже швидко. Чергуйте це

заняття з відпочинком.



Підготовка до письма:

 Розфарбовування, обведення по

трафарету і штрихування сприяє

підготовці руки дитини до письма.

 Слідкуйте за тим чи правильно

дитина тримає ручку під час письма.

 Розфарбовувати бажано олівцями,

а не фломастерами.



Дитина-лівша

Якщо дитина пише
лівою рукою не слід
йти проти природи і
перенавчати дитину.

Доцільно придбати
спеціальні ручки і
олівці зігнутої фор-
ми для ліворуких
дітей.



Підготовка до граматики:

 Навчайте дитину виділяти в слові
заданий звук, називати в слові всі
звуки по порядку.

 Не плутайте букву із звуком! Звук
ми чуємо, букву пишемо.

 Спостерігайте разом з дитиною,
виправляйте та уточнюйте його
мову.



Першокласнику треба:

 Знати своє ім'я і прізвище, адресу,

імена членів сім'ї, пори року, назви

місяців, днів тижня, кольори.

 Рахувати в межах 10.

 Порівнювати групи предметів

 Об'єднувати предмети в групи:

меблі, транспорт, одяг, взуття,

рослини, тварини тощо.



 Вміти знаходити в групі предметів

зайвий

 Висловлювати свою думку,

побудувавши закінчене речення.

 Мати елементарні уявлення про

оточуючий світ: о професіях, природі,

правилах поведінки

 Мати просторові уявлення: право-

ліво, вгору-вниз, під, над, з-за, з-

під чого-небудь.

Першокласнику треба:



Особистий простір

Якщо у дитини

немає своєї кімнати,

потрібно організува-

ти робоче місце -

письмовий стіл, де

вона буде займа-

тися своєю серйоз-

ною справою -

вчитися.



Учбово-виховна діяльність в школі 
не може мати успіх без тісного 

контакту з батьками. 

Саме Ви повинні стати нашими 
кращими помічниками, 

зацікавленими союзниками, 
доброзичливими учасниками 

єдиного педагогічного процесу!



 заява на ім'я директора школи,

 копія свідоцтва про народження

дитини

 медична картка встановленого

зразка та картка профілактичних

щеплень (у серпні)

Перелік документів 
для вступу у 1 клас


