Консультація для батьків: «Психологічна готовність дитини до навчання у
школі»
«Роки чудес» – так називають дослідники перші п’ять років життя дитини. Закладені
в цей час емоційне ставлення до життя, до людей, наявність або відсутність стимулів
до інтелектуального розвитку визначають подальшу поведінку та спосіб мислення
людини. Готовність дитини до школи залежить передусім від батьків. Якщо дитина
відвідує дитячий садок, то це залежить від вихователів, адже підготовка дитини до
школи передбачена програмою дитячого садка. Але ці програми не повністю
враховують психологічні аспекти проблеми. Отже, перед психологами стоїть
завдання розробки критеріїв і показників саме психологічної готовності дітей до
навчання. Особливої уваги потребують так звані «домашні діти», які не
відвідували дитячий садок. Вони, як правило, менш комунікабельні, важче
встановлюють контакти з учителем та однолітками, не дуже комфортно почуваються
в колективі, бояться залишатись у школі без батьків. Часто батьки, а іноді й учителі,
вважають основними показниками готовності до школи ознайомлення дитини з
літерами, вміння читати, рахувати, знання віршів та пісень. Однак дослідження
показують, що це мало впливає на успішність навчання. Відсутність цих умінь не
потребує спеціальної індивідуальної роботи з дитиною, оскільки їх формування
передбачається програмою та методикою навчання.
Психологічна готовність до школи – це такий рівень психічного розвитку дитини,
який створює умови для успішного опанування навчальної діяльності.
Компоненти психологічної готовності: – мотиваційний; – інтелектуальний; –
вольовий; – емоційний; – особистісний.
Мотиваційний компонент відображає бажання чи небажання дитини навчатися. Він
дуже важливий, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність,
яка відрізняється від ігрової своєю обов’язковістю, розумовим напруженням,
необхідністю подолання труднощів тощо. Розрізняють внутрішні, або пізнавальні,
мотиви навчання, що характеризуються потребою в інтелектуальній активності,
пізнавальним інтересом; і зовнішні, або соціальні, що виявляються в бажанні
займатися суспільно значущою діяльністю, у ставленні до вчителя як до
представника суспільства, авторитет якого є бездоганним. Внутрішні та зовнішні
мотиви навчання складають внутрішню позицію школяра, яка є одним з основних
показників психологічної готовності до навчання.
Про наявність внутрішньої позиції учня можна говорити, якщо дитина:
1) Ставиться до вступу до школи та до перебування в ній позитивно, навіть в умовах
необов’язкового відвідування школи прагне занять специфічно шкільного змісту;
2) Виявляє особливий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять, віддає
перевагу урокам грамоти та лічби, а не заняттям дошкільного типу (малювання,
співи, фізкультура тощо), має належне уявлення про підготовку до школи;

3) Відмовляється від характерної для дошкільного дитинства організації діяльності та
поведінки (віддає перевагу колективним класним заняттям, а не індивідуальному
навчанню вдома; позитивно ставиться до загальноприйнятих норм поведінки
(дисципліни);
4) Віддає перевагу традиційному для навчальних закладів способу виявлення рівня її
досягнень (оцінка) перед іншими видами заохочення, характерними для
безпосередньо-особистісних відносин (солодощі, подарунки);
5) Визнає авторитет учителя.

