
Поради психолога батькам першокласників 

Мовлення батьків – зразок для дітей 

Перші спільні кроки з дитиною у школі 

 
Для дитини ви - зразок мовлення, адже діти вчаться мови, наслідуючи. 

Слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина обов’язково говоритиме так, як ви. 

 

Дитина успішно засвоює мову в той момент, коли дорослі слухають її, 
спілкуються з нею, розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль 

слухача вас втомлює, якщо ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене 

вами в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому. 
 

Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються 

основи впевненості в собі та успішного мовного спілкування поза сім’єю. Від 

ступеня раннього мовного розвитку залежатиме подальший процес розвитку 
дитини в школі. 

 

Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою, 
безпеки, любові. 

 

У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та 

антипатії, поважайте її неповторність. 
 

Ставте для себе та для дитини реальні завдання. Ведіть і спрямовуйте, але не 

підштовхуйте. 
 

Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: 

вона повинна бачити, слухати, торкатися руками, куштувати на смак 

різноманітні елементи навколишнього світу. 
 

Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, аби їй було 

легше опанувати письмо. Для цього необхідно багато вирізати, малювати, 
зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення 

тощо. 

 

Забезпечуйте всі можливості та умови для повноцінної гри дитини. Гра – це її 
провідна діяльність, це її робота. Л. Виготський зазначав: «Чим краще дитина 

грається, тим краще вона підготовлена до навчання в школі».  

 

Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб дитина 
механічно могла лічити до 100 і більше. Нехай вона рахує до 10-20, але їй 

вкрай необхідно розуміти, знати, з яких чисел можна скласти 5, а з яких – 7 

тощо. Це є основою понятійного розуміння основ арифметики, а не 
механічного запам’ятовування. 

 



Працюйте з дитиною над розвитком її пам’яті, уваги, мислення. Для цього 

сьогодні пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, 

лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях для дітей. 

 
Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і обов’язково дотримуйтеся 

його виконання всіма членам родини. 

 

Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповідати за результат його 
виконання. 

 

Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку дитини є спільність вимог 
до неї з боку всіх членів родини. 

 

 Не завищуйте і не занижуйте самооцінки дитини, оцінюйте її результати 

адекватно, і доводьте це до її відома.  
Яке головне завдання батьків в період адаптації дитини до школи?  

 

Основа батьківської позиції взагалі полягає в тому, що вдома у жодному 
випадку не можна дублювати школу. Батько ніколи не повинен ставати 

другим вчителем. Основне завдання батьків в допомозі першокласникові - 

емоційна підтримка, надання максимально можливої самостійності в 

організації його власних дій по виконанню шкільних правил. 
Як підготуватися до першого вересня? 

 

Розповісти про те, що чекає дитину цього дня. 
 

За декілька днів почати вводити його в ритм "підйому і відбою".  

 

Улюблене ведмежа (лялька або улюблена іграшка) повинне бути взяте з 
собою в портфель (він теж в перший день піде вчитися). 

 

Можна дати дитині з собою камінчик – амулет (забезпечує «зв'язок з 
батьками»). 

 

Основний одяг повинен бути новим і особливим (шкільна форма), але певна 

деталь одягу повинна бути знайомою і улюбленою (шкарпетки, майка, значок 
на сорочці і ін.) 

 

Мобільний телефон першого вересня (і взагалі в період адаптації) краще з 

собою не давати. Дитина гірше звикає до нової життєвої ситуації і нових 
дорослих, якщо у нього є можливість постійного контакту з батьками. 

 

Квіти вчителеві повинні бути такими, щоб дитина відчувала їх особливу 
красу (хай їх буде небагато). Краще, якщо дитина вибиратиме квіти разом з 



Вами. Це важливо, щоб у нього не виникало відчуття, що інші діти принесли 

красиві квіти, а він – погані. 

 

Приготувати все з вечора, щоб вранці не виникло суєти або паніки. 
Розрахувати час, щоб дитина з ранку могла не поспішаючи поїсти, сходити в 

туалет. 

Які непередбачені труднощі можуть виникнути першого вересня? 

 
Часто діти (особливо ті, що не відвідували раніше дитячих садів або дитячих 

груп) в останню мить відмовляються розлучатися з мамою або татом, які 

привели їх в школу, починають плакати, чіплятися за батьків. У такій 
ситуації краще піти на заняття разом з дитиною. Для цього потрібно наперед 

звільнити собі весь день. Про можливість ходити разом з дитиною на уроки 

краще поговорити з вчителем (адміністрацією школи) на батьківських зборах 

завчасно. 
 

Які непередбачені труднощі можуть виникнути другого вересня?  

 
 Мама будить Петрика другого вересня: «Вставай. Пора йти в школу!» Петя: 

«Я ж вже вчора сходив.» 

Що робити, якщо дитина зранку погано себе почуває, а потрібно йти в 

школу? 
 

У шести-семирічних дітей рідко трапляється «запалення хитрості». Або 

дитина, дійсно, хворіє, або погане самопочуття пов'язане з необхідністю йти 
в школу. У будь-якому випадку, варто це перевірити. Якщо дитина після 

того, як Ви залишили її вдома, відразу відчуває себе краще, то, можливо, її 

погане самопочуття пов'язане із стресом, що отримала в школі. Постарайтеся 

з'ясувати (у дитини, у вчителя, у знайомих дітей), що відбувалося в школі 
вчора, позавчора. Важливо зрозуміти, що відбувається, особливо якщо таке 

повторюється систематично. 

 
Якщо ж Ви все-таки вирішили відправити дитину до школи, давши їй пігулку 

від головного болю (або не виявивши ніяких симптомів хвороби), не робіть 

цінністю подолання нею поганого самопочуття. Не хваліть дитину за те, що 

вона пішла в школу, переборовши себе. Якщо Ви гордитиметеся, що Ваша 
дитина вчиться (трудиться), незважаючи на своє погане самопочуття, то у неї 

може підсвідомо закріпитися установка на хворобу: можна добитися 

похвали, хворіючи  

 Як реагувати, якщо дитина злиться на вчителя (дітей) в школі або відчуває 
страх перед школою? 

 

Перш за все: не забороняти переживання. Не потрібно твердити дитині: «Не 
можна злитися! Не можна боятися!» Переживання – цілком природна річ, і 

вони повинні мати право на існування. Проте необхідно обговорити з 



дитиною, що викликає страх або злість, разом з нею зрозуміти, чому інші 

люди здійснюють дії, що викликають у неї ті або інші емоційні реакції. 

Розуміння дій інших часто саме по собі знімає переживання. Є і інші 

культурні форми, що допомагають людині справлятися із страхом. Для дітей 
це, перш за все, читання страшних казок в ситуації повної захищеності (на 

маминих колінах). Казки дають людині пережити відчуття неминучості 

торжества добра над злом, співпереживання радості і співчуттю, що 

забезпечують перемогу маленького, слабкого, але доброго, над великим злом. 
Інша корисна для дітей форма культурного подолання страху - спортивні 

ігри, що викликають переживання азарту, упевненості в перемозі. 

 
В процесі дорослішання дитина повинна отримати досвід подолання 

труднощів і конфліктів. Завдання дорослих полягає в тому, щоб, знаходячись 

поряд, допомагати дитині визначати конструктивні способи своєї поведінки в 

таких ситуаціях. 
 

 

 
 


