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Особливості фізичного розвитку: 

• На шостому році життя 
дитина виростає на 8-10 
см, а маса тіла 
збільшується на 2-2,5 кг; 

 

• Вміє виконувати складні 
фізичні рухи, але не 
готова до виконання 
точних і координованих 
рухів пальців рук; 

 

 

 



Довільну увагу утримують 10-15 хвилин 

Добре запам‘ятовують важливі події, інформацію, 
факти, вірші 

Тип мислення – наочно-образний, почуттєвий 

Особистісний розвиток дуже залежить від 
середовища, в якому зростає дитина, від оточення 

 

 



Психологічна 
готовність до 

школи - 
   

 це такий рівень 
психічного розвитку 

дитини, який 
створює умови для 

успішного оволодіння 
навчальною 
діяльністю 



Компоненти психологічної 
готовності до школи: 

1. Мотиваційний 

2. Інтелектуальний 

3. Особистісний 

4. Емоційно-вольовий 

5. Комунікативний 



      Відображає бажання або небажання 
дитини навчатись.  

      Від цього компонента залежить 
входження дитини в нову для неї 
діяльність (навчальну), яка 
відрізняється від ігрової своєю 
обов’язковістю, розумовим 
напруженням, необхідністю долати 
труднощі. 



• Загальна обізнаність дитини  (знання про 
довкілля, вміння орієнтуватись у просторі і 
часі); 

• Розвиток пізнавальної сфери( вміння 
зосереджуватись, концентрувати увагу; 
навички синтезу, аналізу, логічного 
мислення); 

• Навички звукового аналізу слів 
(фонематичний слух); 

• Розвиток дрібної моторики (володіння 
олівцем, ножицями,навички малювання). 



     Виявляється у ставленні дитини до 
школи, до навчальної діяльності, до 
вчителя, до себе. 

     Передбачає сформованість таких 
рис, які допомагають дитині ввійти у 
новий шкільний колектив. 

         Це засвоєння учнями правил 
поведінки у соціумі. 



     Передбачає вміння керувати 
своєю поведінкою, емоціями, 
увагою, стримувати свої 
імпульси, докладати зусилля 
для виконання завдання, 
доводити почате до кінця. 



  Включає: 

•  достатній лексичний запас, 

•  правильну звуковимову, 

•  розвинуте зв’язне мовлення, 

•  комунікативні навички, 

•  уміння встановлювати контакт з 
однолітками і дорослими. 



“Золоті” правила для батьків 
майбутніх першокласників  

• Привчайте дитину до 
відповідного режиму 
дня. 

• Ураховуйте побажання 
дитини при виборі 
шкільного приладдя. 

• Уникайте непомірних 
вимог до дитини. 

• Не думайте за дитину. 
• Дайте право на 

помилку.  

• Учіть дитину 
висловлювати свої 
думки. 

• Розвивайте увагу, 
пам’ять, мислення. 

• Розвивайте дрібні м’язи 
рук та моторику. 

• Учіть дитину 
співчувати, допомагати 
іншим, дружити. 

• Не перевантажуйте 
дитину. 




