
Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання 

 

Ось і закінчилось навчання у початковій школі. Перехід в середню 

шкільну ланку для будь-якої дитини - це важливий етап у її житті. Ще цю 

подію пов'язують із закінченням дитинства, адже цей період співпадає з 

початком переходу в підлітковий вік. Діти відчувають себе дорослішими, 

вони вже виросли, стали самостійними.  

Перші дні навчання в п’ятому класі більше схожі на стан ейфорії. Адже 

школярі зустрілися після довгих канікул. Їм є про що поговорити один з 

одним, є чим поділитися. Діти відчувають приплив енергії і сил, їм здається, 

що вони готові сприйняти всі нововведення, які з'явилися в шкільному житті. 

Але такий стан триває, як правило, недовго, приблизно 1-2 тижні. А потім 

настрій різко знижується, особливо після перших самостійних і контрольних. 

На школярів накочує хвиля «безрадісних» буднів, та ще й бали часто нижчі, 

ніж були в початковій школі. А з цим проходить тривога: «А що скажуть тато 

з мамою?» І тоді настає найважчий період адаптації. 

За даними психодіагностичного обстеження процес адаптації у наших 

п’ятикласників відбувається успішно.  

Психофізична адаптація  - показником виступає ступінь 

працездатності, втоми, зміни у фізичному самопочутті, якість сну та апетиту. 

 
 

Психологічна адаптація - показником виступають зміни у свідомості, 

емоційному самопочутті учнів, їх ставлення до навчання, до школи і її вимог. 
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Соціальна адаптація – вказує на задоволення учнівським колективом, 

своїм статусом у колективі, встановлення стосунків з педагогами, зміни у 

стосунках з батьками, друзями. 

 
 

Деякі батьки просто не зважають на ці проблеми, або не знають про 

них, міркуючи, що дитина вже доросла і сама зможе вирішувати їх. Така 

проблема як адаптація п'ятикласників, вимагає до себе підвищеної уваги як з 

боку вчителів, так і з боку батьків. Тому, для Вас батьки, в школі 

розпочато тиждень «відкритих дверей». Ви можете відвідати уроки, 

поспілкуватися з вчителями, поспостерігати за своїми дітьми, 

отримати консультацію у психологічної служби. Не можна даний процес 

пускати на самоплив, необхідно обов'язково стежити за психічним 

комфортом дитини і намагатися контролювати її емоційний стан. Адже від 

того, наскільки успішно буде пройдений даний етап у житті дитини, 

залежить не тільки якість засвоєних знань, а й вцілому її ставлення до 

навчання і праці. 
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