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12. Жартуйте над дитиною. Наприклад, прізви-

ще Пузирьов. “Для профілактики” образ батьки 

можуть іноді називати малюка Пузир або бульба-

шка, щоб такі прізвиська були для нього на слуху. 

Тоді в школі вони не будуть для нього неприєм-

ною несподіванкою. 

13. Більше рольових ігор. В останній місяць пот-

рібно якомога частіше запрошувати дітей у буди-

нок (ще краще майбутніх однокласників). Хай 

грають в будь-які рольові ігри: доктор-пацієнт, 

дочки-матері або постановки улюблених мультфі-

льмів. Саме на основі таких ігор діти вчаться зна-

ходити спільну мову між собою. 

14. Не “ліпіть” вундеркінда. За місяць до школи 

не потрібно намагатися підтягти всі “хвости”, го-

дуючи дитину новою інформацією. З одного боку, 

бути лідером серед своїх однолітків приємно будь

-якій дитині, але з іншого—відсутність 

“конкуренції” вбиває прагнення поліпшувати свої 

навики. 

15. Тренуйте увагу і не тільки. Наприклад, хоро-

ша гра для тренування пам’яті і уважності: розк-

ласти на столі десять будь-яких предметів. Нехай 

малюк уважно подивиться на них протягом 1 хви-

лини, намагаючись запам’ятати якомога більше, а 

потім, не дивлячись на стіл, розповість, що там 

лежить. Ще можна забрати один предмет і замість 

нього покласти інший—нехай скаже, яку річ замі-

нили. 

     Дуже добре тренувати мислення прямо під час 

чергової прогулянки. Наприклад, дати дитині таке 

завдання: розкласти поняття на складові (варіант: 

що входить в поняття взуття?), а потім навпаки 

“зібрати” в одне ціле, назвавши поняття (варіант: 

кіт, собака, жираф, ведмідь—хто це?) 

16. Нарешті, мова. Прочитавши казку на ніч, ма-

ма або тато можуть попросити малюка переказати 

почуту історію і відповісти на декілька несклад-

них питань по ній. Так першокласник навчиться 

висловлювати свою думку, розмірковувати на за-

дану тему і чітко відповідати на запитання. 

Становлення дитячої особистості 

Коли дитину оточує критика, вона звикає засу-

джувати. 

Коли дитину оточує ворожість, вона звикає во-

ювати. 

Коли дитину оточують насмішки, вона стає со-

ром’язливою. 

Коли дитина живе з почуттям сорому, вона на-

буває комплексу вини. 

Коли дитина живе в атмосфері толерантності, 

вона вчиться бути терпимою. 

Коли дитина живе в атмосфері підтримки, вона 

вчиться бути впевненою в собі. 

Коли дитина живе в атмосфері чесності, вона 

вчиться справедливості. 

Коли дитину хвалять, вона вчиться цінувати 

інших. 

Коли дитина живе в атмосфері безпеки, вона 

вчиться довіряти іншим. 

Коли дитина живе в атмосфері схвалення, вона 

вчиться любити себе. 

Коли дитина живе в атмосфері прийняття, доб-

розичливості, вона вчиться знаходити любов у 

цьому світі. 
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Вікові особливості дітей 6-7 років 

Шестирічні діти: 

Не дитина володіє своїми почуттями, а почут-

тя підкорюють її собі. 

Яскравість сприйняття снів не надто вираже-

на. 

Дитина починає скоромовити, ковтає закін-

чення. 

Любить бути в центрі уваги. 

Любить хвалитися та перебільшувати. 

Легко відволікається, нестерпна “копуша” 

Може на найменше прохання відреагувати 

спалахом гніву. 

Без групи почуває дитина себе некомфортно. 

Володіє граматично правильним мовленням. 

Вміло вибудовує речення: правильні форми 

дієслова, родові закінчення, час, рід, число 

тощо. 

Пам’ять швидко фіксує нові слова, почуті від 

дорослих. 

Велика роль підсвідомості у пізнавальній дія-

льності. 

Семирічні діти: 

Дитина стала розумнішою, з нею легше домо-

витись (розуміє пояснення дорослих) 

Схильна запитувати про дозвіл перед почат-

ком якогось заняття. 

Здатна довго утримувати увагу на чомусь од-

ному, стала цілеспрямованою. 

Багато розмірковує та сортує, більш інтровер-

тована (націлена на свій внутрішній світ). 

З’являється таке почуття як докори сумління  

6-річка—людина дії, 7-річка—людина розду-

мів. 

Встановлює особисті контакти з дорослими. 

Емоційно стабільна, не напружена. 

Головний важіль виховного впливу—

заохочення та похвала. 

Чуттєва до мовленнєвих покарань. 

Схильна до “самоспостереження”, роздумів, 

визначення свого місця в оточуючому світі. 

5. Дружимо з годинником. Необхідно поставити 

в кімнаті малюка годинник, навчивши його по 

ньому розбиратися в часі. Це стане в нагоді в 

школі, наприклад, щоб знати, скільки хвилин є на 

виконання завдання. Також важливо, щоб малюк 

вмів укладатися в терміни. Для цього слід скласти 

графік його звичайного дня і повісити на видному 

місці. А коли малюк буде, наприклад, малювати, 

грати або їсти, можна звернути його увагу на те, 

скільки йому ще залишилось на цю дію за розкла-

дом. 

6. Вчимося порядку. Нехай у малюка з’являться 

всіляки папки, коробочки, файлики, і він навчить-

ся складати туди свої малюнки, фломастери та 

інші дрібниці. Розвивати цю навичку потрібно 

заздалегідь, щоб школяр не був Машею-

растеряшею. 

7. “Доросла” кімната. У кімнаті обов’язково по-

винно з’явитися щось, що говорило б йому про 

“доросле” шкільне життя, про зміну його статусу, 

щоб школяр швидше звикав. 

8. Більше зеленого. Цей колір і стимулює увагу, і 

розслабляє. 

9. Шийте чи грайте в шахи. Активних дівчаток 

можна навчити шити або плести з бісеру, а хлоп-

чиків—грати в шахи, шашки. Бажання виграти у 

мами чи тата або зшити красиву іграшку 

“переважать” бажання дитини постійно відволіка-

тися на все підряд і не сидіти на місці (це спра-

цює, тільки якщо малюка вдасться зацікавити). 

10. Формуйте позитивний образ школи. Ні в 

якому разі не потрібно говорити дитині фрази ти-

пу “закінчилося дитинство, почалося доросле 

життя” або “не будеш слухати вчительку, вона 

тебе покарає”. Так любов до школи точно не ви-

ховати. Покажіть дитині власні фотокартки із 

шкільного життя, розкажіть забавні історії і т.д.. 

11. Не залякуйте оцінками. Казати дитині про 

те, що вона повинна приносити тільки хороші оці-

нки заборонено. Краще заведіть журнал досягнень 

малюка, записуючи туди кожен його успіх. 

 Підготовка до школи—процес і урочис-

тий, і хвилюючий одночасно. І не тільки для ма-

люка, який вже через півроку стане “дорослим” 

школярем, але й для його мами і тата. Часом бі-

льше самих першокласників хвилюються їхні 

батьки, які мучаться думкою, чи готова їх дитина 

до першого класу. До того ж напередодні школи 

майбутні першокласники нерідко ставлять запи-

тання, на які складно відповісти навіть доросло-

му. 

Як же можна оптимізувати всю підготовку до 

школи вдома? 

1. Влаштуйте прогулянку до школи. Обов’яз-

ково проведіть екскурсію: походіть по двору, по-

гуляйте на пришкільній ділянці, на спортивному 

майданчику, зазирніть всередину—огляньте ваш 

майбутній клас, де знаходяться їдальня, бібліоте-

ка, туалет. Періодично необхідно ходити гуляти 

до школи, граючи по дорозі у щось. Так дорога 

до школи буде завжди викликати хороші асоціа-

ції. 

2. Збирайте портфель та одягайте форму. Не-

погано кілька разів на місяць потренувати збори 

до школи: нехай дитина самостійно надіне шкі-

льну форму, потім мама або тато, розкидавши 

його шкільне приладдя по підлозі, покаже, як 

збирати портфель і що куди класти. 

3. Грайте в школу. Батьки можуть посадити ди-

тину серед іграшок і провести “урок”, при цьому 

попросити малюка встати, коли мама—

”вчителька” входить в “клас”, потім сісти за пар-

ту, взяти в руку ручку, відкрити зошит. Так для 

дитини не будуть незвичними ці “команди”, коли 

вона почує їх у школі, і легко їх виконає. 

4. Встаємо раніше. Місяця, щоб привчити дити-

ну вставати раніше, вистачить. Досить щодня 

віднімати від її сну по 5-10 хвилин. Тоді першого 

вересня малюк не буде сонно позіхати на лінійці. 

Але пробудження дитини має супроводжуватися 

приємними для неї діями, наприклад, усмішкою 

або обіймами мами. 


