
11. Школа майбутнього першокласника / 

Т. Г. Акіруш, О. Л. Хлевицька // Розкажіть 

онуку. - 2014. - лют. (№ 2). - С. 25-45. 

12. Як навчити дитину успішно 

виконувати домашні завдання : майстер-

клас для батьків // Розкажіть онуку. - 2010. – 

серп. (№ 8). - С. 30. 

Вебліографія : 

1.Адаптація першокласників [Електронний 

ресурс] // Вчитель вчителю, учням та 

батькам – Електрон. дан. (1 файл). – 2015. -

Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/10-1-

0-2406. - Назва з екрану.  

2.Для батьків [Електронний ресурс] : до 

школи без страху?! // Читальня Слоника 

Дзвоника. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://chytay.com.ua/dlya-batkiv/index.html. - 

Назва з екрану.  

3. Перший раз в перший клас. Підготовка до 

школи [Електронний ресурс] // Соціальні 

проекти – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.truhanov.od.ua/ru/projects/children/

semeyniy-perepoloh/452.html - Назва з екрану. 

4.Поради психолога батькам першокласників 

[Електронний ресурс] // The Epoch Times 

Україна – Електрон. дан. - Київ, [2005-]. – 

Режим доступу: 

http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/8/

13230.html - Назва з екрану. 

5.Психолого-педагогічна діагностика 

готовності дітей до навчання в школі 

[Електронний ресурс] // Твої реферати. – 

Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://refer.org.ua/component/option,com_do

cman/task,doc_details/gid,11714/. - Назва з 

екрану. 

6. Чи готова Ваша дитина до школи? 

[Електронний ресурс] // Медичний сайт 

для жінок. – Електрон. дан. (1 файл) – 

Режим доступу: http://pani-

likar.info/child/child81.html. - Назва з 

екрану.  

7. Як робити уроки з першокласником? 

[Електронний ресурс] // Репетитор. – 

Електрон. дан. – Режим доступу: 
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Якщо Ви хочете дізнатися  
багато іншої  цікавої  та 

корисної інформації  з цієї  
чи іншої  теми ,  завітайте  

до нашої  бібліотеки . 
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Жовтіє листя на тополі.  

Летять у синяві хмарки.  

Відкриті навстіж двері в школі —  

Ідуть до школи першачки.  

З гілок тополь злітає листя,  

Кружляє й падає до ніг.  

Уперше діти урочисто  

Переступають цей поріг . 

Н. Забіла 

Шановні батьки!  
     Початок навчання Вашої дитини в 

першому класі – складний і 

відповідальний етап у її житті, адже 

відбувається дуже багато змін. Це не 

тільки нові умови життя та діяльності, 

а й нові контакти, нові стосунки, нові 

обов'язки. Переживаються разом і 

перші шкільні труднощі – адаптація 

дитини до навчання в школі. Як 

допомогти їх подолати? Як знайти 

спільну мову з учителем і 

однокласниками? Що зробити для 

того, щоб першокласник не втратив 

інтерес до навчання? На ці та інші 

питання ми спробуємо відповісти, 

подавши певну літературу для батьків 

першокласників. 

 

Рекомендована література :  
1. Брэдвей, Л. Ребенок от 3 до 7 лет. Как 

подготовиться к школе / Л. Брэдвей, Б. 

Алберс Хил. – Москва : Юнвес, 1997. – 160 

с.  

2. Гарбузов, В. И. От младенца до 

подростка. – Санкт-Петербург : Респекс, 

1996. – 432 с. 

 

3. Луценко, І. О. Букварик для 

дошкільнят : Сучасна розвивальна 

методика / худож. Костецька Т. - Київ : 

Аконіт, 2005. - 63 с. : іл. 

 

4. Соколова, Ю. Тести на готовність до 

школи дитини шести-семи років / худож. 

Н. Воробйова. - Київ : Країна мрій, 2005. - 

64 с. : іл. - (Академія дошкільного 

розвитку). 

5. Я иду в школу! / Популярная 

психология для родителей / под ред. А. С. 

Спиваковской. – Санкт-Петербург, 1997. – 

С. 172-224. 

Статті : 

1. Берник, О. Н. Програма підготовки 

майбутніх першокласників до школи // 

Розкажіть онуку. - 2012. - січ. (№ 1/2). - С. 

119-124. 

2. Воронцова, Е. Психологічна адаптація 

першокласників - основа успішного 

навчання // Початкова школа. - 2010. - № 
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6. Лошкарьова, О. Б. Нові друзі чекають у 
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