
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. 

Школа... Як багато очікувань, надій, хвилювань зв'язують діти, 

батьки, вчителі з цим словом. 

Вступ до школи - це початок нового етапу в житті дитяти, 

входження його в світ знань, нових прав і обов'язків, складних і 

різносторонніх взаємин з дорослими і однолітками. 

У вас Подія - ваше дитя вперше переступило поріг школи. Як 

він встигатиме в школі, чи сподобається йому бути учнем, як 

складуться взаємини з вчителем, однокласниками? Ці тривоги 

долають всіх батьків, навіть якщо в школу йде вже друга, третя 

або п'ята дитина. 

Це природно, оскільки кожна маленька людина - неповторна, у 

неї свій внутрішній світ, свої інтереси, свої здібності і 

можливості. І головне завдання батьків спільно з педагогами - 

так організувати навчання, щоб дитина із задоволенням 

відвідувала школу, пізнавала навколишній світ і, звичайно, 

добре вчилася. 

 


