
НЕЗАБАРОМ В ШКОЛУ! 
  

Шановні батьки! Незабаром в школу!   

 

Коли починати готувати дитину до 

школи? Як краще це зробити? Чому і 

як  навчати?  

Спільного для всіх рецепту не існує: з 

однією дитиною потрібно більше 

говорити, з іншою -  більше слухати, з 

третьою - розмірковувати, а 

четверту навчати "по хвилинам" сидіти  і  уважно працювати. Зрозуміло 

найголовніше: «Бути готовим до навчання в школі - не означає вміти 

читати, писати і рахувати. Бути готовим до навчання в школі - означає 

бути готовим всьому цьому навчитися»  ( Л.А.Венгер). 

 

 Тест :«Моя дитина – учень(-иця)» 

За кожну відповідь «так» зарахуйте  собі  один  бал. 

 

1.    Як ви вважаєте, ваша дитина готова  йти  в перший клас? 

2.    Ваша дитина очікує, що в школі вона дізнається  багато нового і 

цікавого? 

3.    Може  ваш  малюк  на протязі деякого часу (10-20 хвилин) самостійно 

займатися будь-якою  клопіткою справою (малювати, ліпити, складати 

конструктор та інше), крім комп’ютера або планшета? 

4.    Чи  можете ви сказати, що ваша дитина не соромиться в присутності 

сторонніх  людей ( закриває  рота  рукою, відвертається, ховається поза 

спиною  дорослого та інше) ? 

5.    Чи вміє ваша дитина описати  картинку або висловити своє  відношення 

до події, що відбувається (до мультфільму, вчинку)? 

 6.   Чи знає ваша  дитина вірші  напам’ять? (через 1 місяць зможе повторити 

один із тих, що вивчала  в дитячому садку)? 

 7.   Чи може ваша дитина слухати  ваші зауваження  і  реагувати  на них ( без 

крику, сліз  та  істерики)? 



8.    Може  вести себе  в дитячому колективі ( домовлятися  з  іншими 

дітьми)?  

9.    Чи вміє рахувати  до десяти в прямому  та  зворотному  напрямку? 

10.  Чи вміє  самостійно  одягатися (зав’язувати  шнурки, застібати  ґудзики 

та інше)? 

11.  Може  ваша дитина визнавати свої помилки і адекватно на них реагувати 

(після зауваження  старших)? 

12.  Подобається  вашій  дитині  малювати, розфарбовувати  картинки, не 

виходячи за межі  малюнку? 

13.  Чи вміє ваша  дитина працювати  з  ножицями і  клеєм (наприклад, 

вирізати геометричні  фігури  по контуру (шаблону)? 

14.  Може ваша дитина  з  п’яти елементів розрізаної  на частини картинки за 

хвилину  зібрати  повний  малюнок? 

15.  Знає  ваша дитина  назви   диких та  домашніх  тварин?  

16.  Чи має ваша  дитина навички узагальнення, наприклад, чи  зможе  вона  

назвати  одним словом "фрукти" яблука та  груші? 

17.  Любить  ваша  дитина  слухати, коли  ви  їй  читаєте книги? 

18.  Любить ваша  дитина самостійно проводити час  за  будь-яким  заняттям, 

наприклад,  малювати, збирати  конструктор та інше? 

          Якщо ви  відповіли  «так»  на 16 і більше питань, це означає, що ваша 

дитина  цілком готова до навчання в  школі. Ви займалися  з нею  недаремно, 

і в подальшому, якщо  у неї  і виникнуть труднощі в  навчанні, то  вона  з  

вашою допомогою  зможе  з ними  впоратися. 

Якщо ваша дитина  може  впоратися  з 11-15 вище вказаними 

запитаннями, то ви на вірному  шляху. Під  час  занять  вона  багато чому  

навчилася  і  багато  дізналася.  А ті  питання, на  які  ви  відповіли  «ні», 

вкажуть  вам, на які  моменти потрібно  звернути  увагу, над  чим ще 

потрібно потренуватися  разом  із  дитиною. 

В тому  випадку, якщо  кількість  відповідей «так» 10 або  менше, вам 

потрібно  приділяти  більше  часу  і уваги  для  занять  з  дитиною. Вона  ще 

не досить  готова   йти  до школи. Тому ваша задача – систематично  

займатися  з  дитиною, тренуватися  у виконані  різних  завдань.  


