
 Для батьків, дитина яких стала першокласником 

 
Щаслива і успішна дитина – першочергова мета НУШ, яка реалізується 

через співпрацю батьків, вчителів та адміністрації закладу. 

 

Вступ дитини до школи – це новий етап її дорослішання. А зміна місця, форми і 

методів взаємодії вимагають від малюка великих зусиль для того, щоб звикнути до 

нових умов, прийняти правила іншого осередку спілкування і зайняти певне місце в 

учнівському колективі. Це надзвичайно велике навантаження на організм 

першокласника, справитись з яким самостійно дитині не під силу. Тому ми, дорослі, 

маємо бути поруч, супроводжувати і допомагати швидше звикнути до нових умов. 

Адже від позиції значимих для дитини дорослих залежить все подальше її шкільне 

життя: відношення до навчання, прагнення долати труднощі і здобувати перемоги, 

розширення міри самостійності і впевненість в собі. 

Тому, якщо Ви хочете дійсно бачити свою дитину щасливою та усміхненою, 

прийміть і підтримуйте прості правила повсякденного життя першокласника: 

 Формуйте позитивне ставлення дитини до школи і вчителів, але водночас 

будьте чесними. Не варто ідеалізувати школу, говорячи, що там буде безмежно 

весело, цікаво, захоплююче. Слід говорити правду про можливі труднощі, про 

необхідність слухати вчителя, виконувати інструкції, які інколи не подобаються. 

Але наголосіть на тому, що все буде добре, що вона впорається і зможе знайти те, 

що їй по душі. Також, що знайде друзів і отримає нові знання. 

 

 Перший вчитель повинен бути авторитетом для дітей. Діти в такому віці все 

ще дуже залежні від батьківської думки. Вони формують відношення, складають 

своє враження про щось нове на основі висловлювань і ставлення батьків. Тому, 

якщо ви хочете, щоб вчитель став авторитетом для вашого першокласника, ніколи 

не говоріть поганого про нього при дитині. Це сприятиме гарній поведінці дитини в 

школі і підсилить мотивацію до навчання. 

 

 Уникайте додаткових стресів і навантажень. Початок навчання у школі – це 

серйозне навантаження для 6-7-річних дітей, яке потребує повноцінного відпочинку 

після занять. Тому заняття спортом, музикою, відвідування іншої секції чи гуртка 

краще розпочинати завчасно до вступу у школу, або ж після того, як дитина 

адаптується до навчального закладу.  

 

 Слідкуйте за режимом дня і повноцінним харчуванням. Стабільний 

розпорядок дня допоможе дитині швидше адаптуватися до нових умов. Інколи не 

зайвим буде і денний сон. А у раціоні харчування повинні бути білки, молочні 

продукти, вершкове і рослинне масло, свіжі овочі і фрукти, соки.  

 

 Будьте особливо уважними до почуттів дитини в перші місяці навчання. 

Слухайте, говоріть про школу, події, почуття. Намагайтеся разом знаходити шляхи 

вирішення труднощів, розповідайте про себе в шкільні роки і про те, як ви долали 

перешкоди. Будьте особливо терплячими і чуйними, щоб дитина відчувала спокій і 

підтримку вдома. Пам’ятайте, спільні зусилля, доброзичливість і терпіння 

обов’язково дадуть результат! 

 

Психологічна служба школи Карповець О.Ф. 


