
                 Поради психолога 

 

 

 

 

Шановні  батьки! 

Підготовка до школи – процес і 

урочистий, і хвилюючий одночасно. І не тільки 

для малюка, який вже став "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.  Саме тому 

ми постаралися дати поради батькам про те, як 

підготувати дитину до шкільного життя й 

полегшити адаптаційний період першокласника 

до школи.     

 Період адаптації розпочинається 1 

вересня і триває в кожної дитини по-різному (від 

трьох тижнів до трьох місяців). Тривалість 

адаптаційного періоду залежить від таких 

факторів: 

 вік дитини; 

 стан здоров’я та розумовий розвиток 

дитини; 

 індивідуальні особливості дитини 

(поведінка значною мірою залежить від 
типу нервової системи); 

 рівень натренованості адаптаційних 

механізмів (перебування в дитячому 
садку, різні умови життя); 

 досвід спілкування з дорослими та 

однолітками (позитивне ставлення до 

вимог дорослих, адекватне спілкування з 

іншими дітьми).  

На зміну проблемам, пов'язаних із самим 

фактом підготовки і вступу в школу, приходять 

проблеми, зв'язані вже з власне з особливостями 

навчання в школі як нової діяльності. До таких 

проблем переважно відносять:   

      1) труднощі, зв'язані з новим режимом дня;    

2) труднощі адаптації дитини до класного 

колективу;                                                  

3) труднощі, що локалізуються в сфері 

взаємовідносин з вчителями;   

       4) труднощі, обумовлені зміною домашньої 

ситуації при вступі дитини до школи. 

 Всі ці труднощі є відображення 

поступового входження дитини в нову соціальну 

ситуацію розвитку: в неї появляються нові 

„режимні” обов'язки (вчасно приходити до 

школи, виконувати домашні завдання, 

дотримуватись розкладу занять). Йде процес 

адаптації до нового колективу ровесників. 

Зав'язуються ділові особисті стосунки з 

вчителем.  Нарешті, змінюється соціальна 

позиція дитини в сім'ї, ставлення до неї інших 

членів сім'ї. Формується світогляд дитини, нові 

уявлення і погляди. Збагачується світ її почуттів, 

естетичних переживань, ширшими стають 

інтереси, захоплення. Всю цю „програму” 

дитина засвоює в перші шкільні роки. 

Враховуючи, що енергія дитинства практично 

невичерпна якщо її вміло спрямувати, потрібно 

усвідомити, як важливо знати особливості 

процесу адаптації до школи кожної окремо 

взятої дитини, щоб запобігти різним 

ускладненням до завершення нею початкової 

ланки освіти.    

 Перші 4 – 6 тижнів у школі для 

першокласників найважчі, тому батьки повинні 

допомогти своєму маленькому учневі 

адаптуватися до нових умов:                    

- Уранці будіть дитину спокійно. Прокинувшись, 

вона повинна побачити усмішку на вашому 

обличчі та почути ваш лагідний голос. Не 

потрібно смикати дитину через дрібниці та 

підганяти її з самого ранку. Щоб не виникало 

поспіху, розрахуйте час, необхідний для того, 

щоб зібратися першокласнику до школи. Якщо 

він не встигає, наступного дня розбудіть його 

трішки раніше. 

   -  Дорогою до школи не говоріть фраз на 

зразок: "Дивись, не бешкетуй!" чи "Щоб 

сьогодні не було поганих оцінок!". Краще 

побажайте дитині успіхів та підбадьорте її 

добрим словом. Зустрічаючи зі школи, не 

закидайте запитаннями: "Що ти сьогодні 

отримав?" або "Сьогодні без поганих оцінок?". 

Дайте дитині змогу розслабитися. Якщо ж вона 

хоче поділитися з вами чимось важливим, не 

відмахуйтесь від неї, вислухайте, адже це не 

забере багато часу. 



- Ніколи не торгуйтесь, говорячи: "Якщо зробиш 

гарно уроки, я дам тобі...". Дитина може 

неправильно зрозуміти мету навчання, вона 

подумає, що, навчаючись, робить вам послугу, за 

яку отримує винагороду. 

- Прийшовши зі школи, дитина повинна 

пообідати та обов'язково відпочити. Не 

примушуйте її одразу сідати за уроки. На думку 

психологів, найкращий час для навчання – з 8 

до12 години та з 16 до 18 години. Привчіть 

першокласника займатися саме в цей час. 

Пам'ятайте, що є періоди, протягом яких йому 

навчатися складніше: маленький школярик 

втомлюється, у нього знижується 

працездатність. Для першокласника це перші 4-6 

тижнів навчання, кінець першого семестру, 

перший тиждень після зимових канікул та 

середина другого семестру.  

 Щоб допомогти дитині налаштуватись на 

новий ритм життя, краще говорити: 

— у тебе все вийде, якщо ти трохи постараєшся; 

— в школі можна багато чого навчитись і 
дізнатись, варто лише захотіти; 

— у класі можна знайти нових друзів, хоча 
цілком ймовірно не всі однокласники тобі одразу 
сподобаються. 

Розмови про школу, звісно, передбачають 

розповіді про вчителя. Адже перший учитель 

відіграє надзвичайно важливу роль у житті 

кожного першокласника. Від стосунків, які 

встановляться у дитини на початку навчання з 

учителем, залежить і те, як дитина сприйматиме 

школу.    

 Допоможіть дитині виробити почуття 

довіри до майбутнього вчителя. Поясніть, яку 

роль і які завдання має вчитель — а вони значно 

більші, ніж просто передати знання. У своїй 

розповіді про вчителя використовуйте добрі 

слова, ставтесь з повагою до вчительської 

роботи.      В ту 

область домашнього життя, яка пов'язана зі 

школою (ранкові збори, прихід зі школи, 

вкладання портфеля, виконання домашніх 

завдань) необхідно внести чіткість шкільних 

правил з самого початку. Подібні вчинки стають 

звичками майже миттєво й значно полегшують 

збори до школи. 

Важливо, щоб батьки, особливо на 

першому році навчання дитини, підтримували 

постійний зв'язок зі школою. Аби знати, як 

проявляє себе дитина, які в неї проблеми. 

Неправі ті батьки, які змушують дітей після 

уроків у школі годинами займатися музикою, 

шахами, або чимось іншим у чотирьох стінах без 

свіжого повітря. Діти-відмінники з блідним 

обличчям та слабким здоров'ям навряд чи будуть 

щасливими в житті.     

 І нарешті, пам’ятайте, те, як дитина 

адаптується до школи і яких успіхів досягне, 

залежить від багатьох чинників. Основними з-

поміж них є такі: 

— родинна атмосфера — взаємини і спілкування 

в сім’ї; 

— готовність дитини до школи; 

— стан здоров’я дитини; 

— розумові здібності; 

— емоційна стабільність, упевненість, 

самоконтроль; 

— мотивація дитини до роботи; 

— умови для праці і навички роботи; 

— вимоги і очікування батьків. 

Не наполягайте на тому, щоб дитина за 

будь-яку ціну булла найкращим учнем. 

Допоможіть їй бути просто хорошим учнем і 

здоровою, хорошою дитиною. І насамкінець, 

шановні батьки, пам’ятайте влучні та мудрі 

слова В.О. Сухомлинського: « Із сім’ї 

починається суспільне виховання. У сім'ї, 

образно кажучи, закладається коріння, з якого 

потім виростають і гілки, і квіти, і плоди.  На 

моральному здоров'ї сім'ї будується педагогічна 

мудрість школи».  

 Сподіваюсь, що наведені поради 

допоможуть вашій 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.  


