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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОРОСЛИМ 

Як підготувати дитину до школи 

Психофізіологічна готовність 

 

Не порушуйте режим дня дитини за жодних умов. Її здоров’я у пріоритеті. Не 

скорочуйте час прогулянки, занять фізкультурою на користь підготовки до свят чи інших 

видів діяльності. Це неприпустимо!  

Створюйте умови для розвитку крупної та дрібної моторики дітей. Спонукайте їх 

самостійно застібати гудзики, зав’язувати шнурки. Удосконалюйте дрібну моторику та 

готуйте руку дитини до письма, організовуючи роботу з ножицями, малювання олівцями, 

ігри з дрібними предметами.  

Формуйте вміння орієнтуватися у просторі, координувати рухи під час рухливих ігор 

протягом дня. 

Забезпечте дитині збалансоване харчування, аби вона зростала здоровою. Формуйте в 

дитини прагнення до здорового способу життя, розуміння важливості здорової їжі. Але не 

робіть з їжі культу. Харчування має бути різноманітним та частим.  

Зменшіть до мінімуму вживання солодощів, здоби, кондитерських виробів. Пропонуйте 

овочі, фрукти, каші зі злаків тощо. Забезпечте в меню дитини 50% білкової їжі — нежирного 

м’яса, риби, молочних продуктів, яєць. Їжа має містити достатню кількість Омега-3. 

Поліненасичені жирні кислоти позитивно впливають на розвиток клітинних мембран мозку 

та сітківки ока, зміцнюють імунітет, сприяють нормальному функціонуванню судин серцевої 

системи. Також вони допомагають покращити пам’ять і концентрацію уваги. 
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Особистісна готовність 

 

Викликайте у дитини інтерес, приваблюйте шкільним навчанням. Допоможіть 

усвідомити, що школа — не покарання, а новий етап у житті, подорож у світ знань. Не 

сподівайтеся, що дитина сама собою буде ставитися до шкільного навчання відповідально та 

зацікавлено. Тож не обмежуйтеся розмовою про школу, або екскурсією до її будівлі.  

Пам’ятайте, що недостатньо просто переконувати шестирічку, що вчитися треба для 

майбутнього (а то будеш двірником). Розповідайте цікаві історії про школу, вчителів, нових 

шкільних друзів, яких дитина зустріне тощо.  

У жодному разі не застосовуйте навчальну діяльність як покарання: «Погано себе 

поводили — сідайте, буду читати». Пізнавати нове дитина має із захопленням і насолодою. 

При цьому вона не має боятися помилитися. Приймайте будь-яке висловлювання дитини, 

адекватно оцінюйте, не принижуйте, не засуджуйте публічно її помилку чи неуспіх.  

У жодному разі не застосовуйте вислови на кшталт «Підеш до школи, там тебе навчать 

добре поводитися», «У школі не панькатимуться» тощо. 

Формулюйте чітко мету чи завдання, аби дитина завжди їх усвідомлювала. До шести 

років у дитини лише формуються компоненти вольової дії. Тож мотивуйте, спонукайте 

бажання досягти поставленої мети.  

Не намагайтеся все робити за дитину, допомагати без нагальної потреби. Адже 

самостійність — запорука успішності у шкільному навчанні. 

Навчайте дитину проявляти повагу до людей у словах і поведінці відповідно до норм 

моралі. Це забезпечить їй щасливе перебування в оточенні дорослих і однолітків  

Обов’язково включайте дитину в групові форми роботи, створюйте умови для взаємодії 

з однолітками, аби вона легко вписалася у шкільний колектив і почувалася комфортно. 

Дитина у якої не сформовані ці навички, може відчувати труднощі як із соціалізацією, так і із 

засвоєнням учбового матеріалу. Якщо дитині складно порозумітися з дітьми, або вона часто 

потрапляє в конфліктні ситуації, буває ізольованою від колективу — це значно підвищує 

ризик шкільної дезадаптації. За таких умов вона взагалі може втратити цікавість до навчання 

в школі. 
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Інтелектуальна готовність 

 

Створюйте умови для ігрової та продуктивних видів діяльності дітей. У грі як провідній 

діяльності формуються важливі психологічні новоутворення дошкільного віку. Під час гри 

змінюється позиція дитини у ставленні до оточення. Вона навчається узгоджувати свою особисту 

точку зору з іншими. Приймаючи та реалізуючи ігрову роль, дитина вчиться виокремлювати правила 

і дотримуватися їх, а отже, свідомо й довільно керувати своєю поведінкою.  

Пропонуйте дітям продуктивні види діяльності: малювання, ліплення, конструювання тощо. У 

них розвиваються вищі форми регуляції діяльності — планування, корекція, контроль. 

Розвивайте творчу уяву дітей — центральне новоутворення пізнавальної сфери шестирічок. 

Саме під час ігрової та продуктивних видів діяльності розвивається як репродуктивна 

(відтворювальна), так і продуктивна (творча) уява.  

Стимулюйте дитячу ініціативність, заохочуйте самостійність, плекайте самобутність. 

Байдужість дорослого до дитячої творчості або осудне ставлення до її фантазування, до будь-якого 

відходу від зразка, стандарту чи шаблону гальмують розвиток продуктивної уяви. Це знижує 

інтелектуальні можливості майбутнього школяра.  

Не використовуйте шаблонні альбоми із зображувальної діяльності. Дайте дитині змогу під час 

самостійної художньої діяльності працювати за власним задумом, а не задумом дорослого. 

Широко застосовуйте розвивальні ігри. Вони сприяють усебічному розвитку дітей. Ігри на 

основі сенсорних еталонів сприяють розвитку всіх пізнавальних психічних процесів. Завдяки 

поєднанню уяви, мислення та мовлення в розвивальних іграх і вправах розкривається символічна 

функція мислення. Дитина починає подумки оперувати символами. Вона осягає математичні, часові, 

логічні відношення, навчається використовувати умовно-символічні зображення: цифри, букви, 

геометричні фігури, плани, схеми тощо. Розвивальні ігри сприяють формуванню вміння ставити 

мету, планувати свої дії з огляду на можливості, знаходити точний, а іноді й нестандартний спосіб 

розв’яння проблеми. А ще сприяють розвитку мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, абстрагування.  

Читайте дітям казки, оповідання і обговорюйте прочитане якомога частіше. Формуйте 

пізнавальний інтерес до друкованого слова. Навчайте дітей усвідомлено сприймати і переказувати 

літературний текст. При цьому повно, точно, розгорнено й логічно викладати свою думку. 

Спонукайте дітей відтворювати текст графічно: у малюнку, схемі, моделі.  

Спілкуйтеся з дітьми українською мовою й заохочуйте їх спілкуватися українською з 

однолітками. 

Не запозичуйте елементи шкільного змісту і шкільних методів навчання. Натомість — 

застосовуйте розвивальне навчання дошкільників. 


