
ПОРАДИ БАТЬКАМ 

Готовність дитини до школи 

  

Фізична готовність 

  

Зрозуміло, що до школи варто йти, коли на момент вступу до школи 

дитина вже досягла фізичного віку, тобто шести років. Але часто батьки 

поспішають зі вступом до школи на кілька місяців або навіть на півроку. Чи 

добре це? Показником фізичної готовності можуть виступати 

антропометричні дані розвитку організму дитини (зріст, вага, кількість 

постійних зубів). Найкраще, коли всі антропометричні показники в нормі. 

Але якщо немає бодай одного постійного зуба на тлі інших позитивних 

показників, дитині варто зачекати зі вступом до першого класу. Це потрібно 

зробити тому, що фізичні та психічні навантаження можуть суттєво 

погіршити стан здоров’я дитини і зруйнувати її бажання вчитися у школі.  

  

Поради батькам:  

- дотримуйтеся розпорядку дня, санітарно-гігієнічних вимог та правильного 

харчування; 

- будьте для дітей прикладом у дотриманні культурно-гігієнічних навичок; 

- частіше розмовляйте з дітьми про корисні та шкідливі звички, 

попередження захворювань – все, що стосується здорового способу життя . 

  

   
 

Соціальна готовність 

         Уміння спілкуватися з дорослими та однолітками є основою для 

хорошої адаптації дитини у школі. Систематично спостерігаючи за 

поведінкою дітей під час ігор і занять, ви можете побачити хто і як себе 

проявляє. 



         Дошкільний вік – це період наслідування поведінки дорослих. Отже, 

вчинки наших дітей – це більше ніж 80% наших із вами вчинків. 

Взяти до уваги! 

  

 Соціальні норми поведінки у дитини мають досить тривалий шлях 

закріплення, але найміцніше їх засвоєння відбувається в період 

дошкільного дитинства.  

 Дитину потрібно готувати до того, що не завжди всі ролі в житті 

можуть бути цікавими чи даватися винятково за нашим бажанням, 

інколи потрібно виконувати і те, що необхідне для інших, і те, що не 

входить у коло наших інтересів. 

 Психофізіологічні особливості шестирічок не дають змоги в повному 

обсязі сформувати вольову готовність, як у дітей семи років, тому 

враховуйте це у своїх діях, не виставляючи непосильних завдань.  

  

  

Пізнавальний розвиток 

Показники загальнопізнавального розвитку дитини: 

 має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де проживає: 

 класифікує предмети найближчого оточення (посуд, одяг, взуття, 

меблі, іграшки, побутова техніка, продукти харчування тощо).  

 розрізняє соціальні середовища (сім’я, родина, рід, дошкільний 

навчальний заклад, школа, місто, село, країна).  

 розуміє поняття: рідні, близькі, знайомі, чужі; молодші, однолітки, 

старші, дорослі, старі; володіє культурою стосунків з різними 

категоріями людей; 

 знає назву міста/ села, країни, в якій мешкає, та столиці; називає і 

шанує державні символи (герб, гімн, прапор). 

 вміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби 

(кількісна, порядкова, у прямому та зворотному напрямку, від заданого 

числа тощо); 

 знає цифри від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, 

елементів множин; 

 має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (в межах 10), 

визначає суміжні числа; 

 установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на 

скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж»; 



 знає знаки «плюс» (+), «мінус» (–), «дорівнює» (=), співвідносить їх з 

діями додавання і віднімання; 

 усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі; 

 розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви,  

 орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, 

ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає 

відстань, вживаючи поняття: далеко–близько, поруч–далі; 

 розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, 

зараз, згодом, раніше, пізніше; 

 має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (частини доби 

— ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їх 

послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року — весна, літо, 

осінь, зима); 

 володіє правильною звуковимовою; 

 розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення; 

 веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему; 

 дотримується мовленнєвого етикету у спілкуванні; 

 отримує задоволення від читання (дорослим та власного); 

 вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, 

розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, складає і відгадує 

загадки; 

 має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці 

мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку; 

 має навички звукового аналізу простих слів; 

 правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку; 

 орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та 

ліній у зошитах з лінованою основою. 

розпізнає 3-5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рослин, 

грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікарських рослин; 

знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє 

значення у природі та у житті людини; 

розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уявлення 

про звірів, птахів (перелітні, зимуючі). 

чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розповісти про 

їхні характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті 

тваринного світу та діяльності людини; 

Показники логіко-математичного розвитку: 

  



 вміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби 

(кількісна, порядкова, у прямому та зворотному напрямку, від заданого 

числа тощо); 

 знає цифри від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, 

елементів множин; 

 має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (в межах 10), 

визначає суміжні числа; 

 установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на 

скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж»; 

 знає знаки «плюс» (+), «мінус» (–), «дорівнює» (=), співвідносить їх з 

діями додавання і віднімання; 

 усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі; 

 розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви,  

 орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, 

ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає 

відстань, вживаючи поняття: далеко–близько, поруч–далі; 

 розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, 

зараз, згодом, раніше, пізніше; 

Поради батькам: 

- створюйте умови та підтримуйте пізнавальні інтереси дитини, 

забезпечуючи розвиток її природних здібностей та нахилів, задовольняючи 

пізнавальні потреби; 

- пізнавайте, досліджуйте світ разом з малюком: обговорюйте, читайте, 

експериментуйте та ін.  

- заохочуйте до активного розв’язання завдань пізнавального, пошукового, 

логічного характеру, наприклад, загадок, ребусів, кросвордів та ін.;  

- формуйте основи логічного мислення, вчить дитину висловлювати власну 

думку на основі розумових висновків; 

- активно виявляйте патріотичні почуття, громадянську позицію; гордість за 

свою родину, батьків, рідне місто, село, Україну.  

  

Показники мовленнєвого розвитку: 

  

 володіє правильною звуковимовою; 

 розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення; 

 веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему; 



 дотримується мовленнєвого етикету у спілкуванні; 

 отримує задоволення від читання (дорослим та власного); 

 вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, 

розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, складає і відгадує 

загадки; 

 має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці 

мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку; 

 має навички звукового аналізу простих слів; 

 правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку; 

 орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та 

ліній у зошитах з лінованою основою. 

  

Поради батькам: 

       Якомога більше спілкуватися з дітьми, розповідати їм і читати художню, 

пізнавальну літературу. Збагачувати досвід дітей позитивними враженнями 

під час прогулянок, екскурсій, цікавих спостережень у соціальному, 

культурному і природному довкіллі. 

       Розповідати дітям про себе (своє навчання, роботу, захоплення), про 

родичів (де живуть, ким працюють, ким доводяться дитині, які мають 

чесноти та інше) та людей, які оточують дитину за межами сім’ї. Частіше 

ділитися з дітьми спогадами про минуле, дитинство дорослих, улюблені ігри, 

друзів дитинства, цікаві чи складні життєві ситуації. 

       З метою відпрацювання чіткої звуковимови корисно розучувати з дітьми 

чистомовки і скоромовки. Якщо у 5-річних дітей спостерігаються вади 

звуковимови, слід звернутися за допомогою до фахівця-логопеда й 

виконувати всі рекомендовані ним артикуляційні, фонематичні вправи для 

постановки звуків, навчання їх диференціації. 

  

  

 


