
Заняття в школі для успішних батьків майбутніх 

першокласників 
Для будь-якої сім'ї перший клас - це такий собі переворот у вже 

звичному житті.  Тому вагоме значення має, насамперед, готовність батьків 

до цього, їхнє ставлення до школи, реагування на зміни, позитивне 

налаштування, підтримка одне одного, власний шкільний досвід. Усе це 

впливає на уявлення дитини про навчання, адже вона чує, бачить и відчуває 

батьків. 

Готовність дитини до систематичного навчання в школі - це той рівень 

розвитку дитини, при якому вимоги систематичного навчання не буде 

надмірними, і не призведуть до порушення здоров'я дитини. 

Чи можна визначити готовність до школи? 

Однією з найбільш поширених і доступних методик є опитувальник, 

який заповнюється батьками, вихователями дитячого саду. 

Опитувальник 

1. Особливості дитини, її поведінка в дитячому колективі: 

o               Ставлення з дітьми (доброзичливий, забіякуватий, 

дисциплінований, спокійний, збуджується, дратівливий); 

o               Характеристика денного і нічного сну (засинає швидко, спить 

спокійно, засинає довго, спить неспокійно, скрикує уві сні, мочиться в 

ліжко); 

o               Навички охайності (акуратний, неохайний, володіє навичками 

самообслуговування чи ні). 

2. Працездатність під час занять (працює цілеспрямовано під час всього 

заняття, швидко відволікається, розсіяний, надмірно неспокійний, 

збуджений, швидко втомлюється, займається стороннім справою). 

3. Стан і характер пам'яті (хороша, погана, зорова, слухова). 



4. Особливості мислення (сприймає матеріал тільки на конкретних 

прикладах, володіє абстрактними поняттями, може узагальнювати). 

5. Розвиток мовлення (вимовляє правильно все звуки, неправильно свідчи 

один або два звуки, неправильно вимовляє більшість звуків, заїкається, 

при переказі тексту вживає поширені пропозиції, користується 

епітетами, мова бідна, нескладна, чи правильно розуміє зміст картинки 

чи оповідання). 

6.  Засвоєння програми дитячого садка (чи має необхідний для свого віку 

запас відомостей і знань, чи орієнтується в часі і місці, чи знає, де 

живе, знає імена батьків, їх спеціальність, місце роботи, пори року, 

домашніх і диких тварин, чи доступні елементарні узагальнення). 

7. Чи відомі вихователю або батьку відхилення в стані здоров'я дитини. 

Поради для батьків 
 

1. Частіше розмовляйте у присутності дитини про школу, шкільне життя. 

Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення 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 її зовнішній вигляд, хороші вчинки 

школярів. 

4. Навчіть сина чи дочку найпростіших навичок самообслуговування 

(вмиватися, чистити зуби, одягатися, доглядати одяг, акуратно їсти). 

5. Привчіть дитину лягати спати та вставати у певний час (лягати спати не 

пізніше дев’ятій годині вечора, вставати о сьомій годині ранку). 

6. Заохочуйте малюка до малювання кольоровими олівцями, письма ручкою 

(написання паличок, кружечків, квадратиків). 



7. Прищеплюйте дитині дбайливе 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, побаченого. 

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 

Тест для майбутніх першокласників: 
 

- Назви своє прізвище, ім'я, по батькові. 

- Скільки тобі років? А скільки буде через рік? А через два? 

- Як звати твоїх батьків? 

- Вранці ти снідаєш, а вдень ...? 

- Порівняй літак і пташку. Що у них спільного, чим відрізняються? 

- Футбол, гімнастика, теніс, плавання - це ...? 

- Що потрібно зробити, щоб вода в чайнику закипіла? 

- Ніж, що це? Велосипед, що це? Кілограм, що це? 

- Порівняй квадрат і прямокутник. Що у них спільного, чим відрізняються? 

Які ще геометричні фігури ти знаєш? 

- У якій країні ти живеш? Яка твоя адреса? 

- Береза, дуб, осика - це ...?                                                 

- Яких домашніх, диких тварин ти знаєш? Чому їх так називають? 

- У корови - теля, у собаки -..., у коня -...? 



- Чому раніше, ніж пройде поїзд, опускається шлагбаум? 

- Огірок, помідор, морква, буряк - це ...? 

Подивіться, з якою групою питань дитині вдалося впоратися менш 

успішно, і приділіть цьому боку мислення особливу увагу. 

Що купити до 1 вересня: список для батьків школярів 
 

Вже зовсім скоро пролунає шкільний дзвінок і ваш першокласник 

вперше піде до школи. Що йому знадобиться, а без чого можна обійтися? 

Йдемо за покупками! Вирушаючи за шкільними товарами, візьміть з собою 

дитину. Не всі діти люблять ходити по магазинах, але зате потім вам не 

доведеться бігати туди вдруге, щоб обміняти портфель або туфлі, що не 

сподобалися.  

Отже, список необхідних покупок: 

1. Шкільна форма: брюки,сорочки, блузи, теніски (вишиванка) та ін.. 

2. Спортивний одяг і взуття 

3. Шкільне взуття 

4. Ранець 

5. Сумка для змінного взуття і форми для фізкультури 

6. Пенал 

7. Ручки, прості олівці, ластик і точило, лінійка. 

8. Кольорові олівці, фарби акварельні, невиливайка, пензлики, альбом для 

малювання. 

9. Зошити в обкладинках по 10 шт.  в косу лінію і в клітинку, папка для 

зошитів. 

10. Ножиці, клей-олівець, кольоровий папір та картон, пластилін, дощечка, 

клейонка на парту. 

11. Рахункові палички. 

12. Папка – файлонакопичувач, файли, листи А5. 


