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Поради психолога
батькам майбутніх
першокласників

«Бути готовим до школи - не означає

вміти читати, писати і рахувати.

Бути готовим до школи - означає бути готовим

всьому цьому навчитися.»

(Венгер Л. А.)

Складники
«шкільної готовності»

МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ
«Навіщо ходити
до школи?»

На початку навчання у
більшості

першокласників

переважає ігровий мотив.

Це спонукає дитину
працювати в школі,

формує її ставлення до
школи, до вчителя, до

навчальної діяльності.

Важливо щоб дитині у

школі було цікаво, для
цього потрібно

сформувати потребу
пізнавати нове.

Передбачає

розвинені за віком

пізнавальні процеси

ПІЗНАВАЛЬНА
ГОТОВНІСТЬ

УВАГА,

ПАМ'ЯТЬ,

МИСЛЕННЯ.

• Домінують мимовільна пам’ять та увага.
• Розвивати увагу, пам'ять та мислення можна
або у формі ігор, або у формі коротких

занять, які потрібно проводити регулярно у
певний час, створивши робоче місце для

дитини без зайвих відволікаючих предметів.

• Геннадій Чепурний
мнемотехніка»

«Освітня

• Розвиток дрібної моторики руки допоможе
оволодіти навичками письма.

• Поширювати знання дитини про
навколишній світ.

ВОЛЬОВА ГОТОВНІСТЬ
Воля також

відповідальна

Привчайте до

«примусити» себе робити

дитини всидіти

визначаючи час

великого інтересу чи

упродовж

домашніх

Це здатність дитини

дисципліни,

за можливість
за партою

щось, що не викликає

негайного задоволення.

е за

помилки.

обов’язків.

Тренуйте в дитини вміння

робити щось

чекати, докладати зусилля,

складнощам.

робити не лише те, що хоче,

всупереч

критикуйт

для розваг та

уроку.

Це - здатність

Не

якісно виконувати справу,
а необхідне.

Виховуйте

самостійніст
ь.

Соціальна готовність

Навичкам спілкування
з іншими варто

Заохочуйте дитину

дитини спілкуватися

знайомитися, гратися з

потреби словами,

дітьми адекватно

переконувати без

для шестирічки

означає вміння

з дорослими та
ситуації.

навчити до школи :
іншими дітьми,

агресії , домовлятися.

висловлювати свої

просити про допомогу
.

Вчіть слухати і не
перебивати інших.

Вчіть дотримуватись

Розвивайте навички

та обмежень. Межі –

Навчайте

певних меж, правил
це безпека дитини.

СОЦІАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ

самообслуговування.
самостійності.

ФІЗІОЛОГІЧНА ЗРІЛІСТЬ

• Готовність тіла до навчання.

• Організм дитини повинен бути готовий витримувати певні розумові та фізичні

навантаження: щодня нести ранець чи портфель, сидіти протягом 30-35 хв на уроці,
правильно тримати ручку, писати впродовж тривалого часу тощо.

• Це важливо, щоб запобігти перевтомі.

Філіппінський тест.

Потрібно попросити сина чи доньку доторкнутися правою рукою до
лівого вуха,провівши руку над головою.

Тест відображає ступінь розвитку скелету, рівень дозрівання нервової системи,

здатність головного мозку сприймати і переробляти інформацію. Вікові межі у всіх
дітей різні, хтось у 5 років може виконати цей тест, а хтось – у 7.

Але якщо дитина виконала філіппінський тест, це не означає, що вона вже готова до навчання в школі

◦ Фізіологічна готовність

.

означає, що в дитини має бути розвинений на певному рівні скелет. В дошкільному віці (зазвичай у 5-6 років) у дітей
відбувається «стрибок у зрості», що полягає у суттєвому видовженні рук і ніг.

Тест на координацію рухів.

Дитині треба одночасно правою рукою погладити

себе по голові, а лівою — поплескати по животу.

Результати досить точно відображають ступінь зрілості організму.

Критерії психологічної
готовності батьків до школи

Готовність своєчасно розстатися з дитиною.
Відкритість та, за потреби, готовність звертатися по
допомогу.

Готовність співпрацювати з учителями, адміністрацією школи, іншими батьками на
користь дитини й брати на себе відповідальність за всі наслідки цієї співпраці.

Готовність вирішувати труднощі, конфліктні ситуації не так, щоб “моє було

зверху”, а через співпрацю, домовленість.

Відчуття та віра в те, що дитина впорається з новою роллю, готовність підтримати
її, коли їй страшно або важко.

