
 

Про що краще запитати дитину, коли вона повертається з школи? Поради 

психолога батькам першокласників 

 
 

Психологи встановили, що батьки своїми питаннями про школу показують 

дитині свої пріоритети і цінності. Марійку мама завжди питає дорогою 

додому: «Що ти сьогодні отримала? Тебе хвалили або лаяли?». Ваню 
питають про те, з ким він подружився, чи було йому цікаво. Петю про те, що 

він нового сьогодні дізнався. Сашу – що було в школі на сніданок, чи не 

зголоднів він. 
 

Саме те, про що Ви весь час питаєте, і покаже дитині, що для Вас в житті 

головне, а що другорядне. Він інтуїтивно орієнтуватиметься, швидше за все, 

на Ваші цінності. Це не означає, що він і розвиватиметься саме відповідно до 
ваших бажань. Часто буває так, що дуже різко заявлені батьками пріоритети 

викликають важкі кризи у дитини, що відчуває, що він не в змозі відповідати 

цим батьківським запитам. Іноді, навпаки, орієнтуючись на інтереси батьків, 
дитина починає ігнорувати освітні цінності школи. 

 

З Ваших питань про школу дитина повинна зрозуміти що Вам цікаво все, що 

з ним відбувається що Вам важливі його успіхи, але Ви любите і приймаєте 
його таким, який він є  

Що не може бути зроблене без участі батьків? 

 
Без участі батьків не може бути побудована самостійність молодшого 

школяра в організації свого робочого місця, у виконанні домашніх робіт, в 

підготовці свого одягу і портфеля до завтрашнього дня. Культивування 

самостійності – це відповідальна і поступова робота часто буває простіше 
щось зробити самому, чим чекати, поки це зробить дитина. Іноді дії дитини 

представляють для неї реальну небезпеку. І тоді батьки застерігають її: «Не 

роби сам, це небезпечно (важко), за тебе зроблю я». Ця неправильна 
установка приводить до «вивченої безпорадності», відмові дитини надалі від 

будь-яких самостійних дій, невірі у власні сили. 

За чим повинен простежити батько, якщо він хоче допомогти дитині 

вчитися? 
 

Найголовніше завдання батьків під час шкільного навчання дитини – не 

стати вчителями-дублерами, а залишитися батьками, що приймають, 

розуміють і люблять свою дитину, незважаючи на його шкільні успіхи або 
невдачі. Тому і стежити батько винен, в першу чергу, за рівнем самостійності 

дитини в домашніх справах (у тому числі і у виконанні шкільного 

домашнього завдання).  
 



Якщо до початку навчання в школі дитина не опанувала прийомами 

самостійного одягання (наприклад, зав'язуванням шнурків), укладання спати, 

прибирання «своєї території», чищення зубів перед сном і ін., то це – 

найперша турбота батька. Причому окремі справи або дії дитина до цього 
часу вже може виконувати самостійно, без нагляду дорослого і за власною 

ініціативою. 

 

З першого вересня до цього додаються: 
 

 підготовка столу до виконання домашньої роботи; 

 
 збір портфеля; 

 

 підготовка за допомогою батьків шкільної форми (або одягу і взуття, в 

якому завтра дитина піде в школу). 
 


