
 ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ДЛЯ БАТЬКІВ МАЙБУТНЬОГО 

ПЕРШОКЛАСНИКА 

 Починайте "забувати" про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй 

посильну роботу вдома, визначте коло її обов'язків. Зробіть це м'яко: 

"який ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити 

посуд". 

• Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні інтереси 

(улюблені мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення 

сімейних проблем). 

• Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово 

привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті 

(наприклад, дайте гроші на хліб і на морозиво, коментуючи суму на той 

і на інший продукт). 

• Не лайте, а тим більше - не ображайте дитини в присутності 

сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку 

навколишніх, навіть учителя або вихователя, відповідайте: "Спасибі, 

ми обов'язково поговоримо на цю тему". 

• Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею 

конфліктні ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро 

цікавтеся її думкою, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну 

життєву позицію. 

• Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення - запорука гарного 

навчання. Були в театрі (цирку, кіно) - нехай розповість, що більше 

всього подобалося. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина 

почувала, що це вам цікаво. 

• Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її 

пізнавальний інтерес ніколи не вгасне. 

• Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачити 

світ очима іншого - основа для взаєморозуміння. 

• Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, 

відповідайте: "Вийде обов'язково, тільки потрібно ще раз спробувати". 

Формуйте високий рівень домагань. І самі вірте, що ваша дитина може 

все, потрібно тільки допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою й 

ніжністю. 

• Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що 

вони не завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, 

якщо можливо, запропонуйте альтернативу. 



Повага до дитини зараз - фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і в 

майбутньому. Пам’ятка батькам майбутніх першокласників. Проблема 

підготовки дітей до школи, мабуть, одна з найактуальніших на сьогоднішній 

день. 

В допомогу батькам відкриваються розвиваючі студії, в багатьох школах 

почали практикуватися дошкільні групи, в яку дітвору різносторонньо 

готують до вступу до нової смуги життя. І це правильно. 

Як відомо, адаптуватися на новому місці не легко. Деколи, навіть ми - 

дорослі, незатишно відчуваємо себе при зміні роботи. А уявіть, якого 

маленькому чоловічкові раптом опинитися далеко від мами, в незнайомій 

обстановці і серед чужих людей? А тому до такого моменту, як вступ до 

школи, потрібно підготуватися заздалегідь і ретельно Так, швидше 

пристосовується до нового ритму життя дітвора, що ходила в дитячий садок. 

Для них вже стало звичним вставати вранці в певний час, і жити в колективі. 

Домашнім малятам звикнути до школи набагато складніше. 

Тому, поважно не упустити час, і хоч би один - двічі в тиждень протягом 

літа, якщо раніше не вийшло, відвідувати з дитям розвиваючі заняття. Які 

заняття потрібні саме вам? Це легко перевірити. Більшість сучасних шкіл 

зараховують учнів по тестовій системі. Подібні тести здійснює педагогічна 

комісія, яка спілкується зі всіма дітьми шести і семирічного віку, незалежно 

від того, відвідували вони дошкільна освітня установа чи ні. 

За результатами відповідей дітей шестирічного віку комісія дає 

рекомендацію про доцільність надходження дитяти в школу або про 

педагогічну допомогу дітям, які цього потребують. Подібні тести, можна 

провести і в домашніх умовах. Тести на фізичну готовність:Як свідчить 

народна мудрість "В здоровому тілі - здоровий дух". І це дійсно так. 

Навчання в школі зажадає від маляти колосальних фізичних витрат: рано 

вставати, проводити по п'ять-шість годинників за партою, уважно слухаючи 

вчителя. 

Додайте до цього задушливе повітря в приміщенні і відсутність денного сну, 

виконання домашніх завдань і відвідини секцій і кружків. Наприкінці дня, 

навіть активне дитя падатиме від втоми. А зараз давайте все це множитимемо 

на п'ять або шість, залежно від п'яти, або шестиденної освіти. Виходячи з 

цього, здоров'я вашого дитяти повинне по можливості наближатися до 

відмітки "відмінно". 

Адже не випадково, ледве зачавши вчитися, багато дітвори зачинають 

скаржитися на частий головний біль або дуже багато і довго хворіють. А як 

важко деяким займатися на уроках фізкультури?Щоб перевірити фізичну 

підготовку вашого дошкільника проведіть наступні тести, звернувши увагу 



на час їх виконання:* біг 30 метрів - за 7 - 7,5 секунд* стрибок в довжину з 

місця - 100 див.* стрибок в довжину з розгону - 180 див.* метання м'яча - 2, 5 

- 3 м. Відмінною підготовкою фізичної форми стануть заняття в басейні, 

настільним тенісом, і будь-які спортивні ігри на свіжому повітрі. 

Поступово привчайте вашого дитяти робити вранці хоч невелику зарядку. А 

як він мислить?Мислення людини багатогранне. Але, проте, існують 

методики, що дозволяють визначити рівень розвитку, як окремих розумових 

операцій (класифікації, групи), так і характеристик словарного запасу, рівня 

розвитку мови. 

Спершу проведіть тест на попереднє враження про рівень розвитку маляти. 

Він розрахований на дітей шести - шести з половиною років. Неквапливо 

ставте дитяті питання і чекайте відповіді на них, наприклад:l Яка тварина 

більша, кінь або собака?l Вранці ми снідаємо, а опівдні...l Вдень ясно, а 

вночі...l Небо блакитне, а трава...l Черешні, груші,сливи, яблука - це що?І так 

далі в тому ж дусі. Кожну правильну відповідь позначайте знаком "+", 

неправильний "-". 

Ідеальний варіант, якщо плюсів опиниться не менше 80% від спільної 

кількості питань. Менше 20 % - низький рівень, 10% - дуже низький. 

Наступний етап - порівняння. Для дитяти дуже важко знайти схожість два і 

більш за предмети. Учите його порівнювати предмети формою, по величині, 

за кольором, за базовим поняттям, по функціональному призначенню. 

З цією метою можна пограти в гру "Що спільного?"Попросіть сина або дочку 

пояснити, чим схожі: 

* ромашка і кульбаба; 

* ножиці і молоток; 

* троянда і гвоздика ; 

* яблуко і груша; 

* вуха і очі; 

* м'ячик і кавун; 

Ще Її мета зрозуміти чи є у дитяти уміння знаходити підставу для 

угрупування. Або навчити цьому. Як грати? Хай дитя розгледить, 

запропоновані йому картинки і постарається знайти якомога більше груп. 

Наприклад:Туфлі, чоботи - взуття;торт, яблуко - їда;кішка,кінь - домашні 

тварини;На пам'ять? Не скаржуся !Більшість інформації маленький учень 

отримує через зоровий або слуховий канал. Якщо у дитяти краще розвинена 

зорова пам'ять, значить, йому легко буде запам'ятати матеріал, який 

представлений у вигляді картинок і наочних посібників. Якщо краще 

розвинена пам'ять слухова, то, заучуючи учбовий матеріал, йому необхідно 

промовляти, читати вголос. 



Батьки краще за всіх знають свого дитяти, вони вивчають його з перших днів 

існування і можуть разом з ним знаходити найбільш сприятливі способи 

виховання. 

Постарайтеся на деякий час стати психологами для свого дитяти, і у вас 

обов'язково все вийде. 

 


