
Перша зустріч із батьками першокласників 

Шановні батьки! 

Здається, зовсім ще недавно 

До дитсадка Ви малюків вели, 

Ще ляльки і машинки купували, 

А вже сьогодні діти підросли. 

Хвилюєтеся, мабуть, як ніколи, 

І питань багато в цей час. 

Бо малята Ваші вже йдуть до школи, 

Вперше йдуть у перший клас. 

 

- Доброго дня, шановні батьки!  

Сьогодні ви віддаєте в мої руки сердечка своїх дітей. Разом із цим Ви покладаєте 

на мене свої надії, сподівання. І всі неодмінно хочете, щоб дитина з перших днів 

шкільного життя стала розумною. Але варто пам’ятати що не кожна дитина 

може одразу успішно навчатися, та й це не основна цінність, заради якої живе 

людина.  

Дитина – це маленька зірочка, яка, прийшовши в цей світ, несе свою велику 

місію, має свій шлях, свої думки. Тому перед нами постає особливе завдання – 

розвиток і збагачення духовного світу кожної дитини. Це можливо через 

виховання серця дитини. Любов до людей, повага, толерантність, прояв 

співчуття і вміння радіти за інших – без цих якостей дитина стане черствою, 

байдужою до навколишнього світу.  

Шановні татусі й мами, дідусі та бабусі, сьогодні мені хочеться оголосити вас і 

себе членами однієї великої команди корабля під назвою «Школа». Наше 

плавання у початковій школі починається сьогодні. А закінчується через 4 роки. 

Стільки ми з вами будемо разом. А поки наш корабель буде плисти океаном 

знань. Ми будемо переживати шторми та бурі, смутки та радості. Хочеться щоб 

це плавання було цікавим, радісним і значущим у житті кожної дитини та 

кожної родини.  

Вам, батькам, варто потурбуватися про те, щоб якнайкраще психологічно 

підготувати свою дитину до школи. Бо саме від позитивних вражень перших 

днів, місяців навчання залежить подальше зацікавлення або ж неприязнь до 

знань, науки, успішності в житті в цілому.  

 

 



Анкета для батьків першокласників 

Шановні батьки! 

Ми раді з Вами познайомитися. Ніхто не знає дитину так добре, як Ви.  

Тому, будь ласка, дайте відповіді на деякі питання. Це допоможе нам зрозуміти Вашу дитину. 

1. Прізвище та ім’я дитини _______________________________________________ 

2. Рік, число, місяць народження дитини? ___________________________________ 

3. Із ким із членів родини або інших дорослих дитина найбільше спілкується? 

_____________________________________________________________________ 

4. Чи відвідувала дитина дитячий садок і який? ______________________________ 

Чи охоче вона його відвідувала?  ________________________________________ 

5. Чи є у Вашої дитини друзі? _________________ Чи приходять вони до Вас у 

гості? _____________ Це хлопчики чи дівчатка? ___________________________ 

6. В які ігри найбільше полюбляє гратися Ваш малюк? 

_____________________________________________________________________ 

7. Яким іграм дитина віддає перевагу: рухливим або спокійним, колективним або 

індивідуальним? 

_____________________________________________________________________ 

8. Як дитина реагує на похвалу? ___________________________________________ 

9. Як реагує на заборони і зауваження? _____________________________________ 

10. Чи самостійно гуляє дитина надворі? _____________________________________ 

11. Які дитина має домашні обов’язки? 

_____________________________________________________________________ 

12. Чи є в неї братики і сестрички? ______ 

Хто?_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Чи слухається батьків, інших членів родини? ______________________________ 

14.  Як Ви заохочуєте свою дитину? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15.  Чи багато часу ви приділяєте дитині? 

_____________________________________ 

16.  Чи легко Ваша дитина зав’язує стосунки з незнайомими дітьми? _____________ 

17.  Чи часто Ваша дитина ображається і плаче? _______________________________ 

18.  Говірлива ваша дитина чи мовчазна? ____________________________________ 

19.  Який в неї переважає настрій, чи часто він змінюється? 

_________________________________________ 

20.  Чи доводить вона до кінця розпочату справу? _____________________________ 

21. Чи легко вона відволікається, виконуючи певну справу? _____________________ 

22. Чи відчуває вона страх? ________________________________________________ 



23.  Чи спокійний у неї сон? ________________________________________________ 

24.  Чи вміє читати? ______________________________________________________ 

25.  Які гуртки чи секції відвідує? ___________________________________________ 

26.  Стан здоров’я ________________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я по батькові мами: __________________________________________ 

Місце роботи ____________________________________________________________ 

Ким працює? ____________________________________________________________ 

№ телефону (службовий) __________________________________________________ 

Адреса проживання ______________________________________________________ 

№ телефону (мобільний, домашній) _________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я по батькові батька: _________________________________________ 

Місце роботи ____________________________________________________________ 

Ким працює? ____________________________________________________________ 

№ телефону (службовий) _________________________________________________ 

Адреса проживання ______________________________________________________ 

№ телефону (мобільний, домашній) _________________________________________ 

 

Соціальний статус сім’ї (необхідне підкреслити): повна сім’я, неповна (батьки 

розлучені), багатодітна сім’я, мати-одиночка, дитина сирота, напівсирота, інвалід, 

потерпілі від аварії на ЧАЕС, дитина під опікою, дистанційна сім’я (батьки працюють 

чи проживають тимчасово окремо від дитини). 

 



 



 



 



Скоро до школи! 

Шановні батьки!  

Скоро до школи!   

Що необхідно?  

1. Ранець.  

2. Пенал.  

Що має бути в пеналі:  

- 2 прості ручки синього кольору;  

- 2 простих олівця (добре заточених);  

- гумка;  

- підстругачка;  

- лінійка (поділу повинні проглядатися виразно); 

- набір кольорових олівців;  

- клей;  

- ножиці;  

- фломастери (за бажанням).  

3. зошити з обкладинками; 

4. обкладинки для підручників; 

5. папка для трудового навчання.  

Що має бути в папці:  

- набір кольорового паперу одностороннього і двостороннього;  

- набір білого і кольорового картону;  

- пластилін (мінімум 6 кольорів) дощечка для пластиліну;  

- клейонки (як під гаряче) середнього розміру для ліплення,  

- "непроливайки" для малювання  

- клей-олівець;  

- серветки для видалення зайвого клею;  



6. Для образотворчого мистецтва:  

- фарби;  

- альбом;  

- пензлики.  

7. Для уроків фізкультури:  

- спортивна форма, футболка, шкарпетки;  

- кросівки, пакет під взуття (або спеціальний мішок). 

8. Носовий хустку, гребінець.  

9. Щоденник – для зв’язку учителя з батьками (обкладинка, підписаний на першій 

сторінці, оформлені особисті дані учня). 

 


