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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАКОННИХ ОПІКУНІВ 
 
Як ви можете допомогти своїм дітям  
 
• Приділяйте дитині зосереджену увагу – не займайтеся іншими видами діяльності, розмовляючи 
з ним, проявляйте інтерес, терпляче слухайте, проявляйте послужливість і дружелюбність.  
• Говоріть і читайте дитині – телевізор або відео не замінять людських слів і особистого контакту.  
• Довіряйте дитині дрібні завдання і домашні справи – виховуйте в ньому самостійність і 
відповідальність, ви також розвиваєте моторику.  
• Розвивайте знання про життя людини, тварин і рослин – крім загальної свідомості, ви також 
розширюєте його словниковий запас.  
• Вибирайте відповідні ігри та заняття, долучайтеся до них самостійно – набори, головоломки, 
сюжетні картинки та робота з невеликим художнім матеріалом розвивають знання та творчі 
здібності. Ваша участь зміцнює емоційну зрілість дитини.  
• Закріпити просторову орієнтацію і поняття зверху, знизу, ліворуч, праворуч, вперед, ззаду – це 
сильно впливає на основи письма, читання і арифметики.  
• Зверніть увагу на відповідну фізичну активність і здорове харчування – природа є великим 
тренажерним залом, це піде на користь і вам.  
• Практикуйте зміни в розпорядку дня, пов'язані з відвідуванням школи – вставання вранці, 
виключення післяобіднього сну, часу регулярного сну зніме повсякденну напругу для дітей, 
опікунів і вчителів, підготує дитину до того, що його чекає в момент навчання в школі.  

• Створювати соціальні ситуації, коли дитина вчиться  мати справу з іншими людьми - 
застосовувати основні соціальні правила при спілкуванні з людьми, розбиратися з дрібними 
повідомленнями, не боятися спілкуватися в звичній обстановці і т.д.   

 
Десять заповідей для батьків 
 
1. Дитина повинна бути досить фізично і фізично зрілою, свідомо контролювати своє тіло, бути 
самостійною в догляді за собою 
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• рухається скоординовано, досить спритний і досвідчений (наприклад, кидає і ловить м'яч, тримає 
рівновагу на одній нозі, бігає, стрибає, безпечно пересувається в нормальному середовищі)  
• роздягається, одягається і одягається (застібає і розстібає маленькі гудзики, зав'язує шнурки, 
надягає шапку, рукавички)  
• незалежний при прийомі їжі (правильно користується столовими приборами, наливає напій, їсть 
чисто, їсть серветку)  
• самостійно керує особистою гігієною (користується хусткою, може сякатися, миє і сушить руки, 
користується туалетним папером, користується промивним обладнанням, прибирає за собою)  
• керує дрібними прибиральними роботами (збирає і прибирає предмети і допоміжні засоби до 
призначеного місця, готує інші допоміжні засоби, розправляє іграшки)  
• піклується про свої речі (тримає їх в порядку).  
 
2. Дитина повинна бути відносно емоційно незалежною і здатною контролювати і направляти 
свою поведінку  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• відмінно справляється з розлукою з батьками  
• діє самостійно, має власну думку, висловлює згоду і незгоду  
• проявляє себе як емоційно стабільний, без значних перепадів настрою  
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• контролює і контролює себе (відповідним чином реагує на незначний збій, може відкласти 
бажання на більш пізній час, може адаптуватися до конкретної діяльності або ситуації)  
• усвідомлює відповідальність за свою поведінку  
• Дотримується узгоджених правил.  
 
 
3. Дитина повинна мати адекватні мовні, мовленнєві та комунікативні навички  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• правильно вимовляє всі звуки (включаючи сикавки, ротакізм, пом'якшення)  
• Говорить реченнями, може розповісти історію, описати ситуацію тощо.  
• говорить переважно граматично правильно (тобто використовує рід, число, час, форми, слова, 
прийменники тощо)  
• розуміє більшість слів і виразів, які зазвичай використовуються в його середовищі  
• має адекватний словниковий запас, може назвати більшу частину того, що його оточує  
• розмовляє природно і зрозуміло з дітьми і дорослими, веде бесіду, поважає її правила  
• намагається написати своє ім'я друкованими літерами (відзначає малюнок позначкою або 
буквою)  
• використовує природне невербальне спілкування (жести, міміка, мова тіла і т.д.)  
• співпрацює в групі.  
 
4. Дитина повинна вміти справлятися з координацією рук і очей, дрібною моторикою, 
орієнтацією вправо-ліво  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• вміє поводитися з предметами повсякденного вжитку, іграшками, допоміжними засобами та 
інструментами (працює з наборами, моделями, вирізами, малює, малює, складає папір, тягне, 
палички, правильно перегортає сторінки в книзі тощо).  
• керує діяльністю з більш дрібними об'єктами (намистини, дрібні будівельні елементи і т.д.)  
• тримає олівець правильно, тобто двома пальцями третій підтримується, з розслабленим 
зап'ястям  
• веде олівцем доріжку, мазки плавні при малюванні, (в малюнку додаються сліди, кольори, деталі 
і вираз руху)  
• може імітувати основні геометричні фігури (квадрат, коло, трикутник, прямокутник), різні фігури 
(або букви)  
• розрізняє праву і ліву сторону, праву і ліву руку (може помилятися)  
• зазвичай сортує елементи зліва направо  
• використовує праву або ліву руку під час малювання або в інших видах діяльності, де 
застосовується перевага руки (зазвичай зрозуміло, правша дитина чи лівша). 
  
5. Дитина повинна вміти розрізняти зорові і слухові відчуття  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• розрізняє і порівнює істотні ознаки і властивості предметів (кольори, розмір, форми, матеріал, 
малюнок і фон), знаходить їх спільні і різні риси  
• складає слово з декількох почутих складів і малюнок з декількох фігур  
• розрізняє звуки (загальні предмети та акустичні ситуації, а також звуки простих музичних 
інструментів)  
• розпізнає відмінності між звуками (м'які і тверді, короткі і довгі)  
• палко розбиває слово на склади (плескає склади в слові)  
• знаходить відмінності у двох фігурах, додає деталі  
• розрізняє прості образні символи і знаки, а також прості символи і знаки з абстрактною формою 
(букви, цифри, основні дорожні знаки, піктограми)  
• помічає зміни в оточенні, на картинці (що нового, чого не вистачає)  
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• Правильно реагує на світлові та акустичні сигнали.  
 
6. Дитина повинна вміти справлятися з простими логічними і розумовими операціями і 
орієнтуватися в елементарних математичних поняттях  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• має уявлення про число (показує число на пальцях або предметах, рахує на пальцях, може 
рахувати по одному, розуміє, що число виражає кількість)  
• орієнтується в елементарному обчисленні (називає числовий ряд і підраховує кількість елементів 
принаймні в діапазоні до п'яти (десяти)  
• порівнює кількість двох невеликих файлів, тобто в діапазоні до п'яти елементів (розпізнає 
різницю і визначає, на скільки один більше або менше)  
 
• розпізнає основні геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник і т.д.)  
• розрізняє і порівнює властивості об'єктів  
• сортує, групує та присвоює предмети за заданим критерієм (намистини в групи за кольором, 
формою, розміром)  
• мислить, веде прості роздуми, коментує те, що робить ( «думає вголос»)  
• розуміє прості взаємини і зв'язки, вирішує прості завдання і ситуації, словесні приклади, 
завдання, загадки, головоломки, лабіринти  
• розуміє просторово-часові поняття (наприклад, вище, знизу, знизу, зверху, всередині і зовні, до, 
пізніше, вчора, сьогодні), терміни, що позначають розмір, масу (наприклад, довгий, короткий, 
малий, великий, важкий, легкий).  
 
7. Дитина повинна мати достатньо розвинену навмисну увагу і здатність навмисно 
запам'ятовувати і свідомо вчитися  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• концентрує увагу на діяльності протягом певного проміжку часу (приблизно 10-15 хвилин)  
• «давайте» себе підкорити за навмисне навчання (він може сконцентруватися навіть на тих видах 
діяльності, які в даний момент його не цікавлять)  
• навмисно запам'ятовує пережите, побачене, почуте, здатне пригадати і відтворити це через 
розумний проміжок часу, а також частково оцінити  
• запам'ятовує віршики, вірші, пісні  
• приймає завдання або обов'язок, з зосередженістю присвячує себе дорученої діяльності, не 
блукає до інших, здатний докладати зусиль і виконувати їх  
• Дотримуйтесь інструкцій  
• Працює самостійно.  
 
8. Дитина повинна бути адекватно соціально незалежною і в той же час соціально 
сприйнятливою, здатною співіснувати з однолітками в групі  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• застосовує основні соціальні правила (здоров'я, може запитати, подякувати, вибачитися)  
• налагоджує контакти з дітьми і дорослими, спілкується з ними зазвичай без проблем, дружить з 
дітьми, до яких відчуває прихильність  
• не боїться бути розлученими зі своїми близькими на певний проміжок часу  
• є партнером по грі (шукає партнера для гри, в інтересах гри домовляється, ділить і міняє ролі)  
• бере участь у груповій роботі, співпрацює у спільній діяльності, адаптується до думок і рішень 
групи  
• веде переговори та погоджується, висловлює та відстоює свою думку  
• в групі (сім'ї) дотримується даних і зрозумілих правил, якщо даються вказівки, розуміється їх 
дотримання  
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• поводиться доброзичливо, чуйно і тактовно по відношенню до інших дітей (ділиться іграшками, 
допоміжними засобами, ласощами, ділить завдання, помічає, чого хоче співрозмовник)  
• вміє враховувати інших (може домовитися, почекати, по черзі, допомогти молодшим).  
 
9. Дитина повинна сприймати культурні подразники і проявляти творчість  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• уважно слухає або з цікавістю дивиться літературні, кіно-, драматичні або музичні вистави  
• Їх зацікавить виставка картин, ляльок, фотографій, відвідування зоологічного або ботанічного 
саду, ферми, ферми і т.д.  
• має можливість брати участь у дитячих культурних програмах, розважальних заходах, 
урочистостях, спортивних заходах  
• коментує свої переживання, розповідає, що бачив, чув, може сказати, що було цікаво, що його 
цікавило, що було правильно, що ні  
• цікавиться книгами, знає багато казок та оповідань, має улюблених героїв  
• знає різноманітні пісні, вірші та рими  
 
• співає прості пісні, розрізняє і слідує ритму (наприклад, плескати в долоні, барабан)  
• створює, моделює, малює, фарбує, вирізає, клеїть, розриває, збирає, виробляє  
• грає творчі та тематичні п'єси (наприклад, для школи, сім'ї, подорожей, лікаря), може грати 
коротку театральну роль.  
 
10. Дитина повинна орієнтуватися у своєму оточенні, в навколишньому світі та в практичному 
житті  
Дитина задовольняє цю вимогу, якщо:  
• знає своє оточення (вдома, в школі), надійно орієнтується поблизу (знає, де живе, куди ходить в 
дитячий сад, де є магазини, дитячі майданчики, куди звернутися, коли в нужді і т.д.)  
• керує спільною практичною діяльністю та ситуаціями, з якими регулярно стикається (наприклад, 
може впоратися з невеликим повідомленням, зробити покупки та розрахуватися в магазині, 
запитати, що йому потрібно, запитати про те, чого він не розуміє, може телефонувати, піклується 
про порядок та чистоту, обслуговує самостійно, керує невеликими прибиральними роботами, вміє 
доглядати за рослинами або маленькими домашніми тваринами)  
• вміє поводитися (наприклад, вдома, в дитячому садку, на людях, у лікаря, в театрі, в магазині, на 
тротуарі, на вулиці, при зустрічі з незнайомими людьми і незнайомими людьми) і намагається 
дотримуватися цього  
• володіє знаннями про світ живої і неживої природи, людей, культуру, технології в міру свого 
практичного досвіду (наприклад, орієнтується в схемі тіла, може називати його частини і деякі 
органи, розрізняє стать, знає, хто такі члени сім'ї і чим вони займаються, розрізняє різні професії, 
допоміжні засоби, інструменти, знає, на що потрібні гроші, знає назви деяких рослин, дерев, 
тварин та іншої живності,  знайомий із транспортними засобами, знає деякі технічні пристрої), 
розуміє загальні обставини, події, явища, ситуації, з якими він негайно стикається (наприклад, 
погода та її зміни, зміни пір року, речовини та їх властивості, подорожі, навколишнє середовище та 
його захист, поводження з відходами)  
• бути адекватно залученими до догляду за нужденними  
• володіє знаннями про ширше навколишнє середовище, наприклад, про нашу країну (міста, гори, 
річки, мову, культуру), про існування інших країн і народів, володіє випадковими і уривчастими 
знаннями про різноманітність світу його порядку (про материки, планету Земля, Всесвіт)  
• поводиться адекватно і безпечно в шкільній і домашній обстановці і на людях (на вулиці, на 
дитячому майданчику, в магазині, у лікаря), усвідомлює можливі небезпеки (оцінює небезпечну 
ситуацію, обережно, не ризикує), знає і зазвичай дотримується основних правил поведінки на 
вулиці (обережний при переході, розуміє світлофори)  
• знає фактори, що ушкоджують здоров'я (куріння)  



 

Рекомендації для законних опікунів 

Початкова школа та дитячий садок Хавішов – місто Набжежі   
Організація вкладників 

Na Nábřeží 1374/49, 736 01 HAVÍŘOV - MĚSTO 
 

• Усвідомлює ризиковану та неадекватну поведінку, наприклад, знущання, насильство. 
 
 
 

Зарахування на 1-й курс нашої школи відбуватиметься на: 

3. квітня 2023 – 8:00 – 17:30 

4. квітня 2023 – 13:00 – 17:30 

 


