
Поради психолога батькам першокласників 

Пам’ятка батькам першокласника 

1. Підтримайте в дитині його прагнення стати школярем. Ваша щира 

зацікавленість в його шкільних справах і турботах, серйозне 

відношення до його перших досягнень і можливих труднощів 

допоможуть першокласникові підтвердити значущість його нового 

положення і діяльності. 

2. Обговоріть з дитиною ті правила і норми, з якими він зустрівся в 

школі. Поясніть їх необхідність і доцільність. 

3. Ваш малюк прийшов у школу, щоб вчитися. Коли людина вчиться, у 

нього може щось не відразу виходити, це природно. Дитина має право 

на помилку. 

4. Складіть разом з першокласником розпорядок дня, стежте за його 

дотриманням. 

5. Не пропускайте труднощів, які можуть виникнути у дитини на 

початковому етапі навчання в школі. Якщо у першокласника, 

наприклад, є логопедичні проблеми, постарайтеся впоратися з ними на 

першому році навчання. 

6. Підтримайте першокласника в його бажанні добитися успіху. У кожній 

роботі обов’язково знайдіть, за що можна було б його похвалити. 

Пам’ятайте, що похвала та емоційна підтримка (“Молодець!”, “Ти так 

добре впорався!”) здатні помітно підвищити інтелектуальні 

досягнення. 

7. Якщо вас щось турбує в поведінці дитини, його учбових справах, не 

соромтеся звертатися за порадою і консультацією до вчителя або 

шкільного психолога. 

8. Зі вступом до школи в житті вашого малюка з’явилася людина 

авторитетніша, ніж ви. Це вчитель. Поважайте думку першокласника 

про свого педагога. 

9. Навчання – це нелегка і відповідальна праця. Вступ до школи істотно 

міняє життя дитини, але не повинно позбавляти її різноманіття, 

радості, гри. У першокласника повинно залишатися досить часу для 

ігрових занять. 

  

 Загальні поради батькам першокласників 

1. Вранці піднімайте дитину спокійно, з посмішкою та лагідним словом. 

2. Не згадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте 

образливих слів. 

3. Не підганяйте її, розрахувати час – це ваш обов’язок, якщо ж ви цю 

проблему не вирішили, – провини дитини у цьому немає. 



4. Не посилайте дитину в школу без сніданку: в школі вона багато 

працює, витрачає сили. Коли щось не виходить, порадьтеся з учителем, 

психологом. 

5. Відправляючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька 

лагідних слів без подібних застережень: “Дивись, поводь себе гарно!”, 

“Щоб не було поганих оцінок!” тощо. У дитини попереду важка праця. 

6. Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй 

розслабитись (згадайте, як вам тяжко після важкого робочого дня). 

7. Коли дитина збуджена і хоче з вами чимось поділитись, не відмовляйте 

їй у цьому, вислухайте, на це ви не витратите багато часу. 

8. Якщо дитина замкнулась, щось її турбує, не наполягайте на поясненні 

її стану, хай заспокоїться, тоді вона все сама розкаже. 

9. Зауваження вчителя вислуховуйте без присутності дитини. 

10. Вислухавши, не поспішайте сваритися. Говоріть з дитиною спокійно. 

11. При спілкуванні з дитиною не вживайте виразу: “Якщо ти будеш добре 

вчитись, то …” Часом умови ставляться важкі – й тоді ви опиняєтеся у 

незручному становищі. 

12. Протягом дня знайдіть (намагайтесь знайти) півгодини для спілкування 

з дитиною. В цей час найважливішими повинні бути справи дитини, її 

біль, її радощі. 

13. У сім’ї повинна бути єдина тактика спілкування всіх дорослих з 

дитиною. Всі суперечки щодо виховання дитини вирішуйте без неї. Не 

зайвим буде почитати літературу для батьків, там ви знайдете багато 

корисного. 

 Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини, коли щось турбує 

її: головний біль, поганий стан. Найчастіше це об’єктивні показники 

стомлення, перевантаження. 

           Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до 

школи 

Безумовно, найкращим профілактичним засобом збереження психічного 

здоров’я в період адаптації до школи є добре ставлення батьків до дітей, 

розуміння їхнього внутрішнього світу, проблем, переживань. Відомо, що не 

існує готових рецептів та моделей виховання, які можна просто взяти і без 

змін “прикласти” до своєї дитини. 

Але не дивлячись на це, можна дати деякі рекомендації з полегшення 

процесу адаптації дітей до школи. 

 Повірте в унікальність та неповторність власної дитини, в те що Ваша 

дитина – єдина у своєму роді, несхожа на жодну сусідську дитину і не є 

точною копією Вас самих. Тому не варто вимагати від дитини 

реалізації заданої Вами життєвої програми і досягнення поставленої 

Вами мети. Надайте право їй прожити життя самій. 



 Дозвольте дитині бути самою собою, з своїми недоліками, слабкостями 

та достоїнствами. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтесь на 

сильні сторони дитини. 

 Не соромтесь демонструвати дитині свою любов, дайте їй зрозуміти, 

що будете її любити за будь-яких обставин. 

 Не бійтесь “залюбити” свою дитину, беріть її на коліна, дивіться їй в 

очі, обіймайте та цілуйте коли, вона того бажає. 

 В якості виховного впливу використовуйте частіше ласку та 

заохочення, ніж покарання та осудження. 

 Намагайтесь, щоб Ваша любов не перетворилась на вседозволеність та 

бездоглядність. Встановіть чіткі межі та заборони (бажано, щоб їх було 

небагато – лише самі основні на Ваш погляд) і дозвольте дитині вільно 

діяти в цих межах. Суворо дотримуйтесь встановлених заборон і 

дозволів. 

 Не поспішайте звертатись до покарань. Намагайтесь впливати на 

дитину проханнями – це самий ефективний спосіб давати їй інструкції. 

У випадку непокори, батькам необхідно переконатись, що прохання 

відповідає віку і можливостям дитини. Лише в цьому випадку можливо 

використовувати прямі інструкції, накази, що достатньо ефективно, 

якщо дитина звикла реагувати на ввічливі прохання батьків. І лише 

тоді, коли дитина демонструє відкриту непокору, батьки можуть 

думати про покарання. Немає потреби нагадувати, що покарання 

повинно відповідати вчинку, дитина має розуміти за що її покарали. 

Батьки самі вибирають міру покарання, але важливо зазначити, що 

фізичне покарання – тяжка за своїми наслідками каральна міра. 
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