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Бути готовим до школи – не означає вміти  

читати, писати і рахувати. 
   Бути готовим до школи – означає бути готовим 
всьому навчатися. 

             Л.А.ВЕНГЕР 
 

 
 

 
 

 



 
 

Як можуть допомогти батьки? 
1. Пояснити дитині, що означає «бути школярем» та для чого це потрібно. 

Розповідати про школу, про існуючі в ній правила, щоб дитина була обізнана 

і, відповідно, відчувала себе впевнено, не боялася і не сумнівалася у своїх 

здібностях. 

2. Продумати режим дня і суворо його дотримуватися. 

3. Навчити першокласника задавати вчителю питання (не боятися і т.д.). 

4. Розвивати навички емоційного контролю, вміння підкорятися правилам. 

5. Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», формувати самооцінку. 

6. Розвивати комунікабельні здібності. 

7. Підтримувати бажання вчитися. 

8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи іншій ситуації. 

9. Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психологом. 

 



Що потрібно майбутньому першокласнику 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

Ведемо дитину  

в перший клас 

       Підготовка до школи – процес і урочистий, і хвилюючий одночасно. І не 

тільки для малюка, який вже через місяць стане "дорослим" школярем, але і 

для його мами і тата. Часом більше самих першокласників хвилюються їхні 

батьки, які мучаться думкою, чи готовий їх синок чи донька до першого 

класу. До того ж напередодні школи майбутні першокласники нерідко 

задають їм питання, на які складно відповісти навіть дорослому. 

Саме тому я хочу дати поради батькам,  як підготувати дитину до шкільного 

життя.  

Влаштуйте прогулянку до школи. Проведіть дитині невелику екскурсію до 

школи: походіть по двору і навколо неї, а потім увійдіть всередину. Бажано 

показати дитині, в якому класі вона буде вчитися, де знаходиться туалет (до 

речі, якщо дитина привчена ходити в туалет тільки вдома, то не буде зайвим 

під час прогулянок по місту поводити її в громадські туалети) та їдальня. 

Періодично можна ходити гуляти до школи, граючи по дорозі у щось. Так 

дорога до школи буде завжди викликати хороші асоціації у малюка. 

Збирайте портфель та одягайте форму. Непогано кілька разів за місяць 

потренувати збори до школи: нехай першокласник самостійно надіне 

шкільну форму. Потім мама або тато, розкидавши його шкільне приладдя по 

підлозі, покаже, як збирати портфель і що куди класти. 

Грайте в школу. Батьки можуть посадити дитину серед іграшок і провести 

"урок", при цьому попросити малюка встати, коли мама - "вчителька" 

входить в "клас", потім сісти за парту, взяти в руку ручку, відкрити зошит. 

Так для дитини не будуть незвичними ці "команди", коли вона почує їх у 

школі, і вона легко їх виконає. 

Встаємо раніше. Місяця, щоб привчити дитину вставати раніше, вистачить. 

Досить щодня віднімати від її сну по 5-10 хвилин. Тоді першого вересня 

малюк не буде сонно позіхати на лінійці. Але пробудження дитини має 

супроводжуватися приємними для неї діями, наприклад, усмішкою або 

обіймами мами. 



Дружимо з годинником. Необхідно навчити малюка розбиратися по 

годиннику в часі. Це стане в нагоді в школі, наприклад, щоб знати, скільки 

хвилин є на виконання завдання. Також важливо, щоб малюк вмів укладатися 

в терміни. Для цього слід скласти графік його звичайного дня і повісити на 

видному місці. А коли малюк буде, наприклад, малювати, грати або їсти, 

можна звернути його увагу на те, скільки йому ще залишилося часу на цю 

дію за розкладом. 

Вчимося порядку. Нехай у малюка з'являться всілякі папки, коробочки, 

файлики, і він навчиться складати туди свої малюнки, фломастери та інші 

дрібниці. Розвивати цю навичку потрібно заздалегідь, щоб школяр не був 

«Машею-растеряшею». 

"Доросла" кімната. У кімнаті обов'язково повинно з'явитися щось, що 

говорило б йому про "доросле" шкільне життя, про зміну його статусу, щоб 

школяр швидше звикав. Приміром, той же письмовий стіл або можна вже 

зараз купити малюкові невелику шкільну дошку з крейдою. 

Більше зеленого. Цей колір і стимулює увагу, і розслабляє. 

Шийте чи грайте в шахи. Тільки після 7 років у дитини починають 

працювати частини мозку, які відповідають за утримання тіла в одній позі. 

До 7 років приборкати маленького "зірвиголову" дійсно складно. Але тим не 

менш протягом останнього місяця до школи батьки можуть по трохи 

розвивати навички посидючості в дитини. Адже в школі без них доведеться 

непросто. Активних дівчаток можна навчити шити або плести з бісеру, а 

хлопчиків - грати в шахи, шашки. Бажання виграти у мами чи тата або зшити 

красиву іграшку "переважать" бажання дитини постійно відволікатися на все 

підряд і не сидіти на місці (це спрацює, тільки якщо малюка вдасться 

зацікавити).  

Формуйте позитивний образ школи. Ні в якому разі не потрібно говорити 

першокласникові фрази типу "закінчилося дитинство, почалося доросле 

життя" або "не будеш слухати вчительку, вона тебе покарає". Так любов до 

школи в нього точно не виховати. Від батьків вимагається більше хороших 

забавних історій з їх шкільного життя, наприклад, про те, як вони знайшли 

свого першого шкільного друга. Також можна показати першокласникові 

батьківські шкільні фотографії. 

Не залякуйте оцінками. Казати дитині про те, що вона повинна приносити 

тільки хороші оцінки заборонено. Тим більше що в 1-му класі їх не ставлять. 

Краще вже зараз завести журнал досягнень малюка, щодня записуючи туди 

кожен його успіх, наприклад, "сьогодні малюк сам почистив зуби". Тоді він 

буде знати, що хороші оцінки - це не єдині його заслуги перед батьками і 

перестане боятися принести "двійку", коли буде ходити до школи. 

Більше рольових ігор. В останній місяць потрібно якомога частіше 

запрошувати дітей у будинок (ще краще - майбутніх однокласників). Хай 

грають в будь-які рольові ігри: доктор-пацієнт, дочки-матері або постановки 

улюблених мультфільмів. Саме на основі таких ігор діти вчаться знаходити 

спільну мову між собою. 



Не "ліпіть" вундеркінда. За місяць до школи не потрібно намагатися 

підтягти всі "хвости", годуючи дитину новою інформацією. Педагоги та 

психологи не радять відточувати уміння дитини до досконалості, наприклад, 

вчити його читати не 30 слів за хвилину, як годиться першокласникові, а 60. 

Так, з одного боку, бути лідером серед своїх однолітків приємно будь-якій 

дитині, але з іншого - відсутність "конкуренції" вбиває прагнення 

поліпшувати свої навики. У той час як успіх того ж сусіда по парті - хороший 

стимул для "відсталого" першокласника навчитися читати трохи швидше.  

Розвивайте мову. Прочитавши казку на ніч, мама або тато можуть 

попросити малюка переказати почуту історію і відповісти на декілька 

нескладних питань по ній. Так першокласник навчиться висловлювати свою 

думку, розмірковувати на задану тему і чітко відповідати на запитання. 

Тренуйте увагу і не тільки. Наприклад, хороша гра для тренування пам’яті і 

уважності: розкласти на столі десять будь-яких предметів. Нехай малюк 

уважно подивиться на них протягом 1 хвилини, намагаючись запам'ятати 

якомога більше, а потім, не дивлячись на стіл, розповість, що там лежить. Ще 

можна забрати один предмет і замість нього покласти другий - нехай скаже, 

яку річ замінили. 

Дуже добре тренувати мислення прямо під час чергової прогулянки. 

Наприклад, дати дитині таке завдання: розкласти поняття на складові 

(варіант: що входить в поняття взуття?), А потім, навпаки, "зібрати" в одне 

ціле, назвавши поняття (варіант: кіт, собака, жираф, ведмідь - хто це?).  

Формуйте позитивний образ школи. Ні в якому разі не потрібно говорити 

першокласникові фрази типу "закінчилося дитинство, почалося доросле 

життя" або "не будеш слухати вчительку, вона тебе покарає". Так любов до 

школи в нього точно не виховати. Добре, якщо б перша вчителька написала 

листа майбутньому учневі, розповівши про те, як вони цікаво будуть 

проводити час у школі, скільки всього нового він дізнається, як багато друзів 

з'явиться. Якщо домогтися творчого підходу від учителя не вдалося, 

розповісти про все це повинні батьки. Ще від них вимагається більше 

хороших забавних історій з їх шкільного життя, наприклад, про те, як вони 

знайшли свого першого шкільного друга. Також можна показати 

першокласникові батьківські шкільні фотографії. 

Не залякуйте оцінками. Казати дитині про те, що вона повинна приносити 

тільки хороші оцінки заборонено. Тим більше що в 1-му класі їх не ставлять. 

Краще вже зараз завести журнал досягнень малюка, щодня записуючи туди 

кожен його успіх, наприклад, "сьогодні малюк сам почистив зуби". Тоді він 

буде знати, що хороші оцінки - це не єдині його заслуги перед батьками і 

перестане боятися принести "двійку", коли буде ходити до школи. 

Жартуйте над дитиною. Наприклад, прізвище - Пузирьов. "Для 

профілактики" образ батьки можуть іноді називати малюка Пузир або 

бульбашка, щоб такі прізвиська були для нього на слуху. Тоді в школі вони 

не будуть для нього неприємною несподіванкою. 

Більше рольових ігор. В останній місяць потрібно якомога частіше 

запрошувати дітей у будинок (ще краще - майбутніх однокласників). Хай 



грають в будь-які рольові ігри: доктор-пацієнт, дочки-матері або постановки 

улюблених мультфільмів. Саме на основі таких ігор діти вчаться знаходити 

спільну мову між собою. 

Тренуйте увагу і не тільки. Наприклад, хороша гра для тренування пам’яті і 

уважності: розкласти на столі десять будь-яких предметів. Нехай малюк 

уважно подивиться на них протягом 1 хвилини, намагаючись запам'ятати 

якомога більше, а потім, не дивлячись на стіл, розповість, що там лежить. Ще 

можна забрати один предмет і замість нього покласти другий - нехай скаже, 

яку річ замінили.Дуже добре тренувати мислення прямо під час чергової 

прогулянки. Наприклад, дати дитині таке завдання: розкласти поняття на 

складові (варіант: що входить в поняття взуття?), А потім, навпаки, "зібрати" 

в одне ціле, назвавши поняття (варіант: кіт, собака, жираф, ведмідь - хто це?). 

Розвиваємо мову. Прочитавши казку на ніч, мама або тато можуть попросити 

малюка переказати почуту історію і відповісти на декілька нескладних 

питань по ній. Так першокласник навчиться висловлювати свою думку, 

розмірковувати на задану тему і чітко відповідати на запитання. 

Аналіз малюнка. Про переживання дитини обов'язково "проговориться" її 

малюнок. Тому пропонуємо дитині намалювати малюнок на тему "Я і 

школа". 

Кількість малюнків.Ставити "діагноз" можна, тільки маючи не один, а 

декілька малюнків дитини. Варто врахувати, що малюнок відображає не 

тільки тривоги, але і бажаний хід подій для дитини. 

Напрямок руху. Якщо малюнок спрямований вліво - у фокусі уваги малюка 

родина, підтримка батьків і емоції, які вона відчуває. Зсув вправо відповідає 

за соціальну сферу: на даний момент дитина реалізує себе в спілкуванні з 

іншими людьми. 

Деталі. Важливо стежити за тим, що дитина постійно виділяє, малюючи. 

Наприклад, промальовані руки (з пальцями) - це його вміння 

пристосовуватися і встановлювати відносини, акцент на гудзиках у героїв 

малюнків - прагнення піти у себе. 

Контури. Чіткі контури по всьому малюнку (або в якихось деталях) - центри 

напруги для дитини або ж джерела обмеження в якихось її діях. 

Штрихування. Якщо малюк по-різному зафарбовує предмети, значить, у 

ньому "живе" відразу декілька емоцій, які іноді суперечать одна одній. Може 

бути, йому з якоїсь причини морально важко. 

Колір. Для кожного малюка - потрібен окремий колірний "словничок". Щоб 

його скласти і по ньому "розшифрувати" його емоції, можна пограти в гру, 

задаючи дитині запитання: "Якщо це радість (або будь-яка інша емоція), 

якого вона кольору?". 

"Я" на малюнку. Чим краще малюк промальовує (колір і плавність ліній) себе 

на малюнку, тим впевненіше він відчуває себе в своєму тілі і в світі. 

Чоловічок, намальований тонкими лініями, "паличками" - можливо, у малюка 

велике фізичне або інтелектуальне навантаження. Дитина взагалі не малює 

себе - вона не відчуває себе членом соціуму.  

 



 
 



 
 

     Пропоную  протестувати вашу дитину, щоб визначити готовність її до 

школи. Якщо у вас вистачить терпіння, ви пройдете тест повністю, будуть 

цікавими ваші відгуки про результати. 

Як проводити тестування? Читайте дитині питання,і відзначайте, правильно 

він відповів чи ні. В кінці порахуйте бали. 

 

Дитина повинна відповісти на питання: 
1. Назви своє прізвище, імя, по батькові. 

2. Назви прізвище, імя, по батькові тата, мами. 

3. Ти хлопчик чи дівчинка? 

4. В тебе є брат, сестра. Хто найстарший? 

5. Скільки тобі років? А скільки буде через рік? Через два роки? 

6. Зараз ранок чи вечір?  

7. Коли ти снідаєш- вранці чи ввечорі? Коли ти обідаєш – вранці чи 

вдень? 

8. Зараз ранок чи вечір? 

9. Що буває раніше – обід чи вечеря? 

10.  Де ти живеш? Назви свою домашню адресу. 

11.  Ким працює твій татусь, матуся? 

12.  Чи любиш ти малювати? Якого кольору цей олівець? 

13.  Яка зараз пора року –зима, весна, літло, осінь? 

14.  Коли можна кататися на санчатах – взимку чи влітку? 

15.  Що робить вчитель, лікар? 

16.  Навіщо в школі парта, дзвоник? 

17.  Чи хочеш ти йти до школи? 

18.  Покажи свій праве око,ліве око? Для чього потрібні очі, вуха? 

19.  Яких тварин ти знаєш? 

20.  Яких птахів ти знаєш? 

21.  Хто більше- корова чи коза? Пташка чи бджілка? У кого більше лап: у 

півника чи у собаки? 

22.  Що більше: 8 чи 5; 7 чи 3? Порахуй від 3 до 6, від 9 до 2. 

23.  Що треба зробити, якщо нечаянно сломаешь чужу річ? 



 

Оцінка відповідей 
За правильну відповідь на всі питання одного пункту дитина отримує 1 

балю На правильні, але не повні відповіді дитина отримує 0,5 бала. 

Наприклад,правильна відповідь «Тато працює на шахті», «У собаки 

лап більше, ніж у півника», неповні відповіді: «Мама Таня», «Тато 

працює на роботі». 

Оцінка результатів: за отримані  24 -29 балів дитина вважається 

шкільно – зрілою,20 -24 – середньо – зрілою, 15 – 20 балів – низький 

рівень психосоціальної зрілості. 

 

 

 

 
 

Шановні батьки маленьких першокласників! 

 

        Сподіваюсь , що наведені поради допоможуть дитині легко адаптуватися 

до навчання в 1 класі, а школа стане тим місцем, де вона буде прийнята і 

сприйнята такою, якою вона є з усіма своїми почуттями, думками, знаннями, 

проблемами та великими і малими подіями в шкільному житті. 

Батькам корисно знати про ці важливі потреби, щоб завжди мати тісний 

контакт з власними дітьми, а також вплів на них. 

1. Слова підтримки . Дорослі рідко хвалять дітей, частіше помічають 

помилки ніж досягнення. Якщо для Вашої дитини найважливішою Вашою 

допомогою є слова підтримки – хваліть. 

2. Час . Вам необхідно потрапити у світ вашої дитини. Постарайтеся, щоб 

його інтереси стали Вашими. Не жалкуйте для дитини часу. Грайте, 

навчайтеся, розмовляйте дивлячись в очі дитині, так, щоб дитина знала, що 

Ваш дорогоцінний час належить лише їй. 

3. Подарунки . Не зловживайте подарунками. Вони можуть втратити вплив на 

Вашу дитину, а у дитини сформується неправильна система цінностей. Якщо 

Ви ретельно вибираєте подарунок, даруйте його зі словами «Цей подарунок я 

вибрав тому, що дуже люблю тебе». Навіть відмовляючись, щось подарувати 



можна виражати любов. Наприклад «Ні, ми не будемо купувати змію, я дуже 

сильно люблю тебе». 

4. Допомога . Батьки повинні постійно допомагати своїм дітям, коли робите 

для дитини щось особливе, скажіть, що це ви робите тому, що дуже любите 

її. 

5.Ласка. Кожній дитині необхідна ласка. Але є діти для яких ласка 

найцінніший вияв любові батьків. 

Важливо знайти індивідуальний підхід для кожної дитини. Якщо у Вас 

багато дітей, пам`ятайте всі вони різні та по своєму неповторні. Враховуйте 

вік дітей, темперамент, індивідуальні особливості. Я впевнена, що знання 

таких простих, на перший погляд, п`яти потреб дітей, зможуть бути 

корисними батькам та вчителям у роботі по адаптації. 

       Ці тези допоможуть  зрозуміти, що дитина успішно адаптувалася.  

1. Процес навчання викликає у першокласника позитивні емоції, він 

упевнений в собі і не відчуває страх.  

2.   Новоспечений учень справляється зі шкільною програмою.  

3. Дитина проявляє самостійність при виконанні домашніх завдань і 

звертається за допомогою до мами або тата тільки після того, як самостійно 

спробувала його виконати.  

4. Першокласник задоволений своїми стосунками з однокласниками і 

вчителем.  

 

Батьки можуть допомогти  своєму 

першокласнику. 
1. Пояснити дитині, що означає «бути школярем» та для чого це потрібно. 

Розповідати про школу, про існуючі в ній правила, щоб дитина була обізнана 

і, відповідно, відчувала себе впевнено, не боялася і не сумнівалася у своїх 

здібностях.  

2. Продумати режим дня і суворо його дотримуватися.  

3. Навчити першокласника задавати вчителю питання (не боятися і т.д.). 

4. Розвивати навички емоційного контролю, вміння підкорятися правилам.  

5. Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», формувати самооцінку.  

6. Розвивати комунікабельні здібності.  

7. Підтримувати бажання вчитися.  

8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи іншій ситуації.  

9. Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психологом.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Який подарунок першокласнику 

можна подарувати для навчання 
 

  Готуючи цікавий подарунок на 1 вересня, ви можете придбати для своєї 

дитини і іграшку! Це може бути велика лялька з ляльковим будиночком або 

справжній футбольний м'яч - для хлопчика! 

Діти завжди будуть раді настільним іграм, які розвинуть їх уяву і фантазію. 

Як оформити подарунок для дитини. 

 

  Мабуть, буде досить символічним подарувати своїй дитині предмети 

канцелярських товарів. Але не поспішайте з висновками. Такі предмети, як 

глобус, пенал, портфель, набір фарб і т.п. будуть в першу чергу виражати 

перехід на новий етап життя. 

     Вибрати подарунки першокласникам нескладно. Купуйте щось яскраве, 

веселе і необов'язкове! Наприклад, якщо це буде книга, тоді подаруйте не 

підручник, а збірку дитячих енциклопедій для першокласників або художню 

літературу. Якщо це буде ручка, то у вигляді великого смішного страуса з  

10-ма кольорами. Адже ,напевно , 2 вересня хлопці один у одного будуть 

питати про подарованих батьками подарунках. 

 

Вибравши гарний подарунок для першокласника, і упакувавши його в 

коробку або подарунковий пакет, ви можете прикрасити його різними 

наклейками з персонажами з мультфільмів, які дивиться дитина. Також 

можна на додаток прикріпити фломастери, багатоколірні ручки, олівці або 

використовувати клей з блискітками. 

Так ви вирішите, напевно, який подарунок можна подарувати на 1 вересня і 

як його прикрасити, щоб він набув воістину святковий шкільний вигляд. 

Тепер ви точно знаєте, який подарунок на 1 вересня можна подарувати своїй 

дитині. Будьте для свого першачка справжнім чарівником і виконаєте його 

заповітні мрії! 

 
 



Вивчіть з дитиною віршик: 
******** 
Прощавайте іграшки 

Й гомінкий садочок. 

Кличе в класи дітлахів 

Золотий дзвіночок. 

 

І сміється в небесах 

Сонце, як ніколи, 

В мами сльози на очах, 

Я іду до школи! 

 
 
 

Загадайте загадки: 
******Вчить читати, рахувати, 

І писати, і співати 

Всіх дітей довкола 

Наша люба …  ( школа) 

 

******Є чарівник у школі в нас, 

А ну впізнайте хто він? 

Озветься – тиша йде у клас, 

Озветься ще раз – гомін. 

Щоб не спізнитись на урок, 

Нам голос подає … ( дзвінок). 

 

******Всяк школярик його шанує, 

Бо він пише і малює. 

Хто ж цей славний молодець? 

 Це звичайно …  ( олівець) 

 
 

 
    
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ ДІТЯМ КНИЖКИ 

 
 

 

 

 



В 1 – ому класі 
 

 

Навчання 

без оцінок. 

 



 

 

 

 

 

 



ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДВІДУЙТЕ 

 БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ! 

 

     
 

 



 

ПРОЙДІТЬ СВОЄЧАСНО МЕДОГЛЯД! 

 

 

   



 

 Не забудьте про шкільну форму. 

 

 Придбайте стрічку на довгу пам’ять.

 



 

 

 

 

 


