ПОРАДИ БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
 Не залякуйте дітей школою, адже це призведе до небажання дитини
йти туди. Особливо небезпечним це є стосовно боязких, невпевнених
у собі дітей.
 Виявляйте цікавість до індивідуальності дитини, її внутрішнього світу.
 Суворість і доброзичливість у вихованні дітей повинні бути
помірними.
 Сприяйте добрим взаєминам вашої дитини з однолітками, адже за їх
відсутності виникають напруженість і хвилювання, що призводить до
появи відчуття неповноцінності, агресивності. У дитини може
сформуватися негативне ставлення до дітей, до школи.
 Головну увагу при формуванні невимушеності і спілкуванні з
дорослими приділяйте сюжетно-рольовій грі (гра в школу, роль
учителя).
 Для формування адекватного рівня спілкування і взаємодії дитини з
однолітками використовуйте ігри, за правилами яких діти змушені
узгоджувати власні дії для виконання спільного завдання.
 Для формування внутрішньої позиції дитини, розвитку її адекватної
оцінки та самооцінки, використовуйте режисерські ігри, у яких носіями ролей є іграшки (ляльки, тварини). Дитина сама створює і
реалізовує сюжет гри, одночасно виконуючи різні ролі.
 Для формування навчальної діяльності застосовуйте дитяче
експериментування, під час якого діти «відкривають» нові сторони та
якості об'єктів, нові знання сприяють появі нових питань.

Що повинна знати і уміти шестирічна дитина
Шестирічна дитина повинна знати:
— свою домашню адресу і телефон;
— адресу школи;
— телефон, місце роботи батьків;
— шлях від дому до школи.
Шестирічна дитина повинна уміти:
— самостійно переходити вулицю, дотримуючись правил вуличного руху;
— замкнути і відімкнути двері своєї квартири, подзвонити по телефону;
— самостійно зібрати портфель, орієнтуючись на розклад уроків;
— самостійно одягатися за порою року та погодою;
— стежити за своїм одягом, взуттям;
— виконувати основні гігієнічні процедури (умитися, почистити зуби,
зачесатися, мити руки перед їжею);
— прибрати зі столу після прийому їжі;
— користування туалетом.
Також дитина повинна уміти, не відволікаючись, працювати в класі,
займатися, уважно слухати вчителя та батьків, самостійно виконувати їх
вказівки, голосно, чітко, не соромлячись, відповідати на запитання вчителя,
уміти спланувати свій час, без нагадування і допомоги виконувати домашнє
завдання.

«Тест «Чи готова ваша дитина до школи?»
За кожну відповідь «майже завжди» нарахуєте 4 бали, «іноді» — 2 бали,
«ніколи» — 0 балів.
1. Чи володіє дитина поняттями «правий/лівий», «великий/малий», «у/із»?
2. Чи здатна дитина класифікувати, наприклад: речі, що можуть котитися, і
речі, що котитися не можуть?
3. Чи може дитина вгадати кінцівку нескладної історії?
4. Чи може дитина назвати більше половини алфавіту?
5. Чи виявляє дитина до чого-небудь підвищений інтерес, чи є у неї хобі?
6. Чи легко дитині відповідати на запитання дорослих? Чи виявляє увагу,
коли хтось із нею розмовляє?
7. Чи може дитина пояснити призначення різних речей: щітки, пилососа,
холодильника та ін.?
8. Чи чітко дитина вимовляє слова?
9. Чи знає свою адресу і номер телефону?
10. Чи відчуває дитина себе особистістю, яка багато що може?
11. Чи здатна дитина працювати самостійно, змагатися у виконанні завдання
з іншими дітьми?
12. Чи включається дитина в гру інших дітей, чи ділиться із ними?
13. Чи може дитина слухати інших, не перебиваючи?
14. Чи здатна дитина посидіти спокійно протягом 25— 30 хвилин?
15. Чи здатна дитина зосередитися хоча би на 10 хвилин, щоб виконати
одержане завдання?
16. Чи може дитина розрізняти літери і короткі слова, наприклад «з/с»,
«л/м», «біб/дід», «кіт/рік»? Чи спроможна Вона розрізняти слова, що
розпочинаються з різних звуків, наприклад, «ліс/ріс»?
17. Чи здатна дитина розкласти по порядку (у заданій послідовності) серію
картинок?
18. Чи може дитина самостійно скласти пазл із 15 елементів?
19. Чи може дитина сформулювати головну думку запропонованого
малюнка, скласти стислу послідовну розповідь по кількох малюнках?
20. Чи уважно дитина слухає, коли їй читають уголос? Чи розуміє зміст того,
про що їй читають?
21. Чи ставить дитина запитання про слова й інші друкарські знаки?
22. Чи вміє дитина користуватися фарбами, пластиліном, олівцями,
ножицями?
Результати тесту:
0—28 балів: Рівень готовності дитини до школи особливо низький.
30—42 бали: Рівень готовності дитини до школи низький.
44—56 балів: Рівень готовності дитини до школи нижче за середній.
58—66 балів: Рівень готовності дитини до школи середній.
68— 76 балів: Рівень готовності дитини до школи вище за середній.
78—86 балів: Рівень готовності дитини до школи високий.
88 балів: Рівень готовності дитини до школи особливо високий.

