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Пам’ятка для роботи з
першокласниками

 
1. Формуйте позитивне
ставлення до школи;
спрямовуйте дитину на серйозне
ставлення до навчання;
2.Формуйте впевненість у
подоланні шкільних труднощів,
звертайте увагу дитини на
зовнішній вигляд, хороші вчинки
школярів.
 

 

АДАПТАЦІЯ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ

ДО НАВЧАННЯ В
ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 
«Щоб дитина справді поважала і

сприймала вчителя, останній повинен
усім серцем любити її, частіше

посміхатися, рідко впадати у похмурість,
жити справжнім життям і підтримувати

свій авторитет».
В.Сухомлинський

підготовлено  соціально-психологічною
службою гімназії



3. Прищеплюйте у дитини дбайливе
ставлення до книжок, олівців,
зошитів, фломастерів. Навчіть їх
правильно гортати сторінки.
4. Не стримуйте інтерес до навчання,
заохочуйте малюка до набуття
знань, обміну враження від почутого,
побаченого. Підвішуйте навчальну
мотивацію, знімайте тривожність та
інші невротичні комплекси, пов’язані
з періодомадаптації, за допомогою
вправ на перевтілення, малюнків
«Моя проблема», «Мійжах»…
5. Продовжуйте забезпечення
змістовної діяльності учня з
урахуванням індивідуальних
інтересів кожної дитини.
6. Використовуйте у роботі з дітьми
вправи на розкладання об’єкта на
частини, порівняння предметів,
виявлення закономірностей,
формування
умовисновків.

7. Розвивайте навички концентрації
та стійкості уваги за допомогою
вправ на пошук ходів у лабіринтах,
складання простих візерунків, ігри
«Графічний диктант», «Заплутані
доріжки».
8. Формуйте елементи
конструкторських навичок і творчої
уяви за допомогою гри на
перевтілення, простої мозаїки,
завдань пошукового характеру.
9. Розвивайте слухову, зорову,
тактильну пам'ять за допомогою
вправ на запам’ятовування різних
предметів, ігор «Неуважний
художник», «Знайди
відмінності», «Сніговий шар»,
«Зоровий диктант».
10. Використовуйте забезпечення
міжособистісного спілкування дітей
як однієї з найефективніших умов
успішної адаптації до навчання у
школі.



Перебування в
спокійному,врівноваженому
стані;
 Стриманість,уважність на
уроках;
 Активність та рухливість на
перервах;
Проявлення інтересу до нових
людей;
 Зацікавленість в огляді
інтер’єру класу,школи;
Комунікативність у спілкуванні
з учнями не лише свого класу;
Успішне опанування
навчального матеріалу.

Ознаки адаптації
дитини:

Труднощі у навчанні,стійка
неуспішність;
Порушення відносин з
батьками, однолітками,
учителем;
Небажання відвідувати школу;
 Соматичні прояви:
біль,порушення апетиту і
сну,біль у животі;
Підвищена
тривожність,плаксивість;
 Емоційні порушення: емоційна
нестійкість,зниження
самоконтролю,замикання у
собі;
 Прояви дефіциту уваги,
неготовність до тривалого
спілкування.

Ознаки
дезадаптації:



АДАПТАЦІЯ

 Адаптація дитини до школи –
процес пристосування,зміни
психіки дитини в умовах переходу
до систематичного
організованого шкільного
навчання.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
ТРУДНОЩІВ ПІД ЧАС
АДАПТАЦІЇ:

1.Психологічніособливості:
* Слабкий тип нервової системи;
* Підвищена сенситивність;
* Збудження нервових процесів.
2.Особливості розвитку:
 *Несформованість емоційно-вольової
сфери;
* Слабка саморегуляція поведінки.
3.Хибні методи виховання в сім’ях:
*Виховання за типом «кумир у сім’ї»;
* Батьківська вседозволеність.
4.Недосконала система організації
навчально-виховного процесу.

ФІЗІОЛОГІЧНА

(тілесна)

ПСИХОЛОГІЧНА
(внутрішній світ)

СОЦІАЛЬНА 
(зовнішні прояви в сімї та

колективі)

 Шкільна дезадаптація –
з цим поняттям пов’язують

відхилення у  навчальній
діяльності ,  утруднення у

навчанні ,  конфлікти з
однокласниками,  неадекватну

поведінку.  Звідси результат
об’єктивних утруднень,

небажання відвідувати школу.



Понеділок –призвичаювання;
Вівторок,середа – найвища і стала
працездатність;
Четвер – початок спаду
працездатності.
Розумова працездатність зростає
аж до середини тижня,
залишаючись низькою на початку
(понеділок) і в кінці ((п’ятниця).

ДИНАМІКА
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 6-РІЧНОЇ
ДИТИНИ

Тижнева:

Перші 6 тижнів – адаптаційні. З
кінця жовтня до початку грудня –
відносно сталий стан і високий
рівень працездатності, потім
спад (канікули).
Після канікул 1-2 тижні
призвичаювання, далі – короткий
період стабільної роботи. У кінці
березня настає загальна втома і
спад, який зберігається і у квітні
–травні.

Загальне навчальне
навантаження – 4 години на
день;
Безперервна письмова робота
-4-5 хвилин;
Безперервне читання – 8
хвилин;
Середня активнысть уваги – до
15 хвилин;
Прослуховування звукозапису
– 6-10 хвилин;
Перегляд кінофільмів,передач
– 15 хвилин;
Перебування на свіжому
повітрі – не менше 4 годин;
Тривалість сну – 15 годин на
добу,із них денний сон
(бажано) – 1,5 годин.

Річна:

У роботі з шестирічними
першокласниками треба

враховувати їх можливості
та норми навантаження:

 


