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Адаптація –                      

це  пристосування дитини 
до умов і вимог школи, які 
для неї є новими порівняно 

з умовами дитячого 
навчального закладу і сім’ї 
в дошкільному дитинстві 



Мета  адаптаційного  періоду –                      
 

створення  у  дитини  уявлення 
про  школу  як  місце, де вона буде 
прийнята  такою, якою  вона  є          

з усіма своїми почуттями,  
думками,  знаннями,    проблемами,  

великими  і  малими подіями  в  
особистому  житті 



“Бути готовим до школи – 
не означає вміти читати, 

писати і рахувати.  
 

Бути готовим до школи –  
означає бути готовим всьому 

цьому навчитися.”                   



Висновки  ІРЦ 
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1  (6%)учень є в списку, документів, висновку  ІРЦ немає 



 

 

 

Підготовка до навчання 
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курси 

додаткова займались 
вдома з батьками та 
вчителями 

не готувались до школи 
додатково 

відвідували підготовчі 
групи дитячого садка 

  Опитування батьків. 

 

 



Вдома найбільше люблять займатися: 

                                                                            

 перегляд мультфільмів 

 малювання, телепередачі про 

звірів, комп'ютерні ігри 

 настільні розвивальні ігри 

  робота з конструктором 

 музика 
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мають друзів 

контакти з однолітками 
непостійні 

контакти з однолітками 
випадкові 



Очікування батьків від школи 

знайти друзів 

допомога 

соціалізація 

Навчитися 
самостійності 

знання 

безпека 
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7,00% 

володіють 

елементарними 

навчальними навичками 

рухають синхронно з 

вчителем до 5, 

розрізняють декілька 

букв 
плутає рахунок, деякі 

букви 

Опитування педагогів. 

 

Навчальні навички 



        Дрібна моторика 
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Мова  
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Всі учні мають 

розлади 

мовлення 

різних рівнів. 
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дуже довго виконують 
будь - яке завдання 

залежить від виду 
завдання 

Темп діяльності, працездатність 



Вимагають до себе 

постійної уваги з боку 

вчителя – (60%) 

9 учнів  



 

У межах вікової 

норми 

 

Нижче середнього 

 

Низький рівень 

1-А 1-Б 1-А 1-Б 1-А 1-Б 

Увага 3 -  5 2 0 6 

Пам’ять 4 - 4 2 0 6 

Мислення 3 - 5 1 0 7 

   Пізнавальні процеси 
             (увага, пам’ять, мислення)  



Емоційно – вольова сфера 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

6,00% 

50,00% 

19,00% 

25,00% 

                                                                            



Соціально-психологічний і навчальний статус за 
проективною методикою  «Мій клас». 
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Благополучна соціально - 
психологічна позиція дитини 

Учитель є значущою особою для учня 

Труднощі в адаптації до перебування 
в класному колективі 



Мотивація до навчання 
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Рівень соціально- комунікативної 
компетентності дитини 
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 Рівень готовності до школи  

19,00% 

81,00% 

Готовніть до навчання в 
школі 

Недостатня готовність 



• Н 

 
 
 

Рекомендації педагогам із 
профілактики адаптації : 

 
- урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дітей; 
- демонстрація віри в успіх учня; 
- запобігання груповій критиці дитини або 
її рис, а також порівнянню помилок із 
постійними гарними результатами інших 
дітей; 
- порівняння якості роботи тільки з її 
попередніми роботами; 

 



• Н 

 
 
 

- зауважуючи помилку, вкажіть шлях до   
успіху; 

- акцентуйте увагу учня на досягненнях, 
перемогах; 

 - створюйте ситуацію успіху; 
 - не використовуйте надто часто слів – 

заперечень; 
- підтримуйте і заохочуйте прояви активності   

на уроці у скутих, сором’язливих, тривожних 
дітей.                                                                                
Важливо звернути увагу інших на їхні 
досягнення, підвищувати їхній                                    
статус у класі. 

 



  Дякую за увагу 

 та   співпрацю! 
 


