
Кілька порад батькам першокласників 

1. З початку навчального року привчіть дитину прокидатися раніше. Вранці будіть дитину 

спокійно, з усмішкою та лагідним словом. 

2. Не підганяйте, розраховувати час - це ваш обов'язок, якщо ви цю проблему не вирішили - 

провини дитини в цьому немає. 

3. Обов'язково привчіть дитину зранку снідати. Це важливий момент у запобіганні хвороб 

шлунка. 

4. Давайте дитині у школу бутерброд, фрукти. 

5. Привчіть дитину збирати портфель напередодні ввечері. Перевірте, чи не забула вона чого-

небудь важливого. 

6. Проводжаючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька лагідних слів. 

7. Забудьте фразу «Що ти сьогодні отримав?!», а краще запитайте: «Про що нове ти сьогодні 

дізнався?». Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй можливість 

розслабитись. Коли дитина збуджена і хоче з вами чимось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, 

вислухайте. 

8. Після закінчення занять дайте дитині відпочити. Обід - зручний момент для цього. Школяр 

може розповісти про свій робочий день і у такий спосіб звільнитися від психологічного 

напруження. 

9. Якщо дитина замкнулась у собі, щось її турбує, не вимагайте пояснень, нехай заспокоїться, 

тоді вона все сама розкаже. 

10. Зауваження вчителя вислуховуйте без присутності дитини. Вислухавши, не поспішайте 

влаштовувати сварку. Говоріть з дитиною спокійно. 

11. Після школи не змушуйте дитину одразу сідати за виконання завдань, необхідно 1,5 години 

відпочити. Найоптимальніший час для виконання завдань - з 15 до 17 години. 

12. Пам'ятайте, що телевізор і комп’ютер - ворог № 1 успішного навчання. Не потрібно вмикати 

їх раніше, ніж усі завдання будуть виконані. 

13. На початку навчального року корисно контролювати, як дитина виконує домашні завдання. 

Перевіряйте, чи правильно вона зрозуміла пройдений матеріал, попросіть її прочитати вголос. 

14. Перевіряти не значить «робити замість» - ніколи не підказуйте дитині готових рішень. 

Обов'язково перевірте, щоб те, що потрібно було вивчити напам'ять, було вивчено добре: 

точність виконання завдань - важлива умова успішного навчання. 

15. Не треба навантажувати дитину позашкільною діяльністю з самого початку навчального 

року, спочатку впевніться, що у дитини вистачить сил і часу. 

16. Протягом дня знайдіть (намагайтеся знайти) півгодини для спілкування з дитиною. В цей 

час найважливішими повинні бути справи дитини, її біль, її радощі. 

17. У сім'ї має бути єдина тактика спілкування всіх дорослих з дитиною. Усі розходження щодо 

виховання дитини вирішуйте без неї. 

18. Завжди будьте уважними до стану здоров'я дитини, коли щось її турбує: головний біль, 

поганий загальний стан. Найчастіше це об'єктивні показники втоми, перевантаження. 

19. З перших днів навчання вимагайте виконання режиму дня дитиною, щоб вона лягала спати 

в один і той же час. 



 

20. Якщо дитина засинає не відразу, все одно примушуйте її лягати в ліжко. І поговоріть з 

дитиною перед сном, попросіть її що-небудь розповісти чи розкажіть самі. Такі хвилини - одна з не 

багатьох можливостей для справжнього спілкування. 

21. Знайте, що навіть великі діти (7-8 років) люблять казки, особливо перед сном, або пісню, 

лагідні слова. Не лінуйтесь цього робити. Це їх заспокоює, знімає денну напругу, допомагає 

спокійно заснути і відпочити. 

22. Батькам необхідне терпіння. Часті нарікання на дитину чи порівняння 


