
Психологічна консультація з батьками 

« Крок до школи» 

«Бути готовим до школи – не означає уміти читати, писати і 

рахувати. Бути готовим до школи – означає бути готовим  усьому 

цього навчитися». 

 Л. А. Венгер, 

дитячий психолог. 

Підготовка дітей до навчання в школі - фундамент для 

майбутньої успішності. В інші часи батьки не замислювались над тим, що відчувала 

їх дитина ступаючи вперше на поріг школи. А це відповідальний період в житті не 

тільки дитини, але і кожного з батьків. Початкова школа є переломним моментом на 

шляху становлення маленької особистості. Змінюється режим і ритм життя, 

з'являється відповідальність за свої дії, маленькі, але перші обов'язки. Все це в 

цілому викликає стрес у дитини, і те, як вона з ним впорається, багато в чому 

залежить від правильної підготовки.  

Сьогодні проблема готовності дитини до навчання в школі в нових сучасних 

умовах посідає одне з важливих місць у зв’язку з переходом на нову систему 

навчання. Дуже важливо, щоб малюк на початок навчання в школі був готовим 

учитися, що характеризується таким поняттям, як «шкільна зрілість».  

Виділяють три основні групи труднощів, з якими зустрічаються не готові до 

школи діти.  

Перша група належить до системи стосунків і взаємодії з однолітками 

(невміння слухати товариша і стежити за його роботою, змістовно спілкуватися з 

однолітками, погоджувати з ними свої дії),  

друга — до сфери спілкування з дорослим (нерозуміння запитань учителя, 

його особливої позиції, специфічності навчальних ситуацій і навчального 

спілкування),  

третя — до сфери самосвідомості дитини (завищена оцінка своїх можливостей 

і здібностей, необ'єктивне ставлення до результатів своєї діяльності, неправильне 

сприйняття оцінок учителя). Ці три групи труднощів відображають основні 

компоненти психологічної готовності дитини до школи і шкільного навчання. 

Дитина, що вступає до школи, має бути зрілою у фізіологічному й соціальному 

відношенні, вона має досягти  певного рівня розумового й емоційно-вольового 

розвитку. Навчальна діяльність потребує неабияких зусиль. 

 

 

 



Складові шкільної зрілості майбутнього 

першокласника 

 

 

 

 

 

 



Пропоную батькам перевірити самостійно психологічну готовність,  

( шкільну зрілість) своєї дитини до навчання в школі. 

Приклади завдань: 

 

-Дитина має знати своє повне ім’я і прізвище, свій вік,  ім’я та прізвище 

батьків, адреса, кількість членів у сім’ї, професія батьків (схоже на вивідування 

особистих даних, але це запитують для визначення зрілості дитини, чи може вона 

засвоювати точну конкретну інформацію).  

- Орієнтування в просторі: яка зараз пора року? Які ознаки? В яку пору року 

ти народився? Скільки всього буває пір року? Днів тижня? Частин доби?. Перевірка 

сенсорно  моторних здібностей: попросіть  намалювати свій портрет, або просто 

людину.  

- Завдання на дрібну моторику: попросіть дитину  повторити комбінацію 

крапок на аркуші паперу. В певному порядку намальовані крапки на зразку, а малюк 

повинен максимально точно передати малюнок. Також  перемалювати слова, 

написані прописними буквами. Для цього не потрібно, щоб дитина вміла писати 

прописними літерами (!!!), їй просто потрібно  слова «змалювати», як вона може.  

 

 

- Завдання на розвиток зорової та слухової пам’яті 

зорова: покажіть  дитині  картинку, вона запам’ятовує предмети на ній, потім 

ховають і дають іншу, схожу, і просять назвати, що змінилось; інший варіант – 10 

картинок, на які малюк дивиться, після чого картинки ховають і просять сказати які 

картинки були намальовані. Для дошкільнят відтворити 6-7 об’єктів – хороший 

результат. Слухова пам’ять: дорослий називає 10 слів (або цифр), після чого просить 

дитину сказати ті, що запам’ятала.  



 

 

- Завдання на розвиток уваги: знайти 10 відмінностей;  

переплутані лінії. 

 

 

 – Завдання на розвиток мислення: чим відрізняються і схожі, наприклад: слон 

і собака, ялинка і береза, тюльпан і ромашка; узагальнювати предмети в категорію – 

дорослий називає кілька предметів, наприклад, стіл, шафа, табурет, крісло, а дитині 

потрібно назвати одним словом всі ці предмети – меблі; виділяти зайве серед 

названих слів або показаних картинок і пояснювати причину невідповідності; 

проводити аналогії: у людини рука, а у собаки …; знаходити причинно-наслідкові 

зв’язки; вибудовувати ланцюжок подій – що було спочатку, що потім. 



–  Розвиток математичних здібностей: знання, порівняння чисел; вміння 

виконувати арифметичні дії. В окремих випадках – розв’язання простих задач і 

склад числа.  

Головна мета початкової школи - навчити дітей рахувати, писати і читати. 

Виникає логічне запитання: навіщо тоді всьому цьому вчити дитину до 1 класу? Як 

дослідили психологи, базові навички складають необхідну основу для їх успішного 

оволодіння. Не секрет, що різним дітям для запам'ятовування одного і того ж 

матеріалу потрібен різний час. Щоб всі дітки вкладалися в заданий темп, необхідна 

дошкільна підготовка. 

 

Пам’ятка для батьків «Готуємо дитину до 

школи» 

 

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 

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

4. Привчіть дитину лягати спати та вставати у певний час (лягати 

спати не пізніше дев’ятої години вечора, вставати о сьомій годині ранку). 

5. Заохочуйте малюка до малювання кольоровими олівцями, письма 

ручкою (написання паличок, кружечків, квадратиків). 

6. Прищеплюйте дитині дбайливе ставлення до книжок, олівців, 

зошитів, фломастерів. Навчіть їх правильно гортати сторінки. 

7. Не стримуйте інтерес до навчання, заохочуйте малюка до набуття 

знань, обміну враженнями від почутого, побаченого. 

8. У будь-якій конфліктній ситуації не принижуйте гідності дитини, 

прагніть заохотити її до самовдосконалення. 

9. Завжди прагніть підтримувати вихователя, вчителя, не критикуйте 

його в присутності дитини. 

 


