
ГОТУЄМОСЯ ДО ШКОЛИ 
РАЗОМ

Майбутній початок шкільного життя ваша дитина 
звичайно сприймає з гордістю. Та все ж, коли 
йдеться про вступ до школи, нормальним є також 
почуття занепокоєння. Адже перед вашою дитиною 
стоять великі завдання. 

ВІРТЕ У СВОЮ ДИТИНУ

Ваша дитина справиться із цими завданнями і 
розвиватиметься завдяки їм. Ви, батьки, можете 
підтримати свою дитину, подаючи добрий приклад 
для наслідування, демонструючи позитивний 
настрій, а також зацікавленість та оптимізм.

Хороша підготовка допоможе вашій дитині при 
вступі до школи. Найважливішому дитина вже 
навчилася в сім’ї чи дитячому садку. Вам не 
потрібно вчити дитину добре читати, писати або 
рахувати. Цьому вона навчиться в школі. 

ПІДТРИМАЙТЕ СВОЮ ДИТИНУ

Повсякденне життя пропонує достатньо 
можливостей для розвитку вашої дитини в ігровій 
формі. Ваше терпіння і співучасть підтримають її 
самостійність і впевненість у власних силах на шляху 
до захоплюючих шкільних років. ГОТОВНІСТЬ 
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Ваша дитина піде наступного року до школи. 
Ви, батьки, можете активно допомогти дитині та 
полегшити їй початок шкільного життя. Як саме це 
зробити, ви дізнаєтеся на внутрішньому розвороті 
цього проспекту.

Додаткові ідеї та пропозиції ви отримаєте під час 
бесіди про початок шкільного життя у дитячому садку, 
який відвідує ваша дитина.

У початковій школі ваша дитина набуде 
наступних умінь і навичок:

	мовний розвиток і письмо

	математика

	фізична активність і концентрація

	співжиття у групі

	самостійність



Мовний розвиток і письмо
Про добру підготовку вашої дитини до школи 
свідчать, наприклад... 

• наявність інтересу до книжок та історій,
• уміння переказати прослухану історію,
• уміння розповісти про власні враження та ідеї,
• уміння заспівати пісню, розповісти невеликі вірші 

чи римівки,
• дотримання узгоджених правил ведення розмови,
• уміння слухати інших і розуміти їх думки,
• розуміння, що письмові знаки щось означають,
• уміння написати своє ім’я,
• здатність запам’ятати поняття та використовувати 

їх.

Співжиття у групі
Про добру підготовку вашої дитини до школи 
свідчать, наприклад... 

• уміння встановити контакт із іншими дітьми у групі,
• уміння висловити в групі власні ідеї та пропозиції,
• здатність висловити критику і прийняти її,
• уміння залагоджувати конфлікти та йти на 

компроміси,
• розуміння і прийняття того, що інші люди думають і 

відчувають інакше,
• уміння домовитися про правила, погодитися з 

ними і дотримуватися їх,
• прийняття того факту, що в іграх не завжди можна 

виграти.

Математика
Про добру підготовку вашої дитини до школи 
свідчать, наприклад... 

• уміння знайти числа, впорядкувати їх та пояснити 
їх значення,

• уміння порахувати предмети, сортувати їх згідно 
розміру чи формі, описати,

• навички користування гральним кубиком,
• уміння викласти різні фігури і узори з різних 

матеріалів та намалювати їх,
• уміння побудувати різні конструкції із блоків і 

кубиків,
• навички опису розташування у просторі, 

наприклад, вгорі, внизу, спереду, ззаду,
• уміння підрахувати інгредієнти для випічки чи 

приготування блюда, наприклад, визначити 
кількість яєць,

• уміння гратися з водою, спостерігати за рівнем 
води у ємності чи ванні.

Самостійність
Про добру підготовку вашої дитини до школи 
свідчать, наприклад... 

• впевненість у власних силах,
• уміння висловити свою думку і аргументувати її,
• цікавість і готовність до нових пізнань та знань,
• уміння перепитати про щось незрозуміле,
• виконання розпорядку дня та участь у його 

формуванні,
• знання власного імені, прізвища, віку, адреси,
• уміння орієнтуватися у знайомому просторі.

ДОБРА 
ПІДГОТОВКА 
ДО ШКОЛИ

Фізична активність і 
концентрація

Про добру підготовку вашої дитини до школи 
свідчать, наприклад...

• розуміння власних фізичних можливостей та їх 
межі,

• повага до межі можливості інших,
• уміння кидати та ловити м’яч,
• уміння підніматися сходами почерговими 

кроками,
• уміння ходити спиною вперед, боком, 

навшпиньки,
• уміння лазити, тримати рівновагу, колихатися на 

гойдалці,
• уміння стрибати на одній нозі,
• навички відкривання та закривання різних 

застібок,
• здатність довести до кінця вибрану гру згідно з 

правилами,
• уміння користуватися ручкою, пензлем, 

ножицями, клеєм.

ТОДІ ХОДІМО 
ДО ШКОЛИ!
www.berlin.de/sen/bjf/go/grundschule


