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Умовні позначення

— послухай

— увага

— розкажи

— подумай,  
     відгадай

— розфарбуй,  
     намалюй

— напиши,  
     обведи

— з'єднай

— пограймося



Шановні батьки і вчителі!  

Перед вами зошит, який допоможе нашим дітям стати справжніми пер-
шокласниками. Робота в ньому — це подорож Країною Знань упродовж 
перших, найважливіших у шкільному житті, двох тижнів навчання. Пси-
хологи називають цей час «періодом гострої фізіологічної адаптації». І як 
часто у цей момент ми, добиваючись лідерства в навчанні, забуваємо про 
пріоритет здоров’я малюка.

Наш зошит допоможе підготуватися: 

 батькам — до почесної ролі батьків першокласника;
 дитині — до нелегкої ролі учня, школярика;
 вчителеві — до відповідальної ролі вчителя першокласників.

І найважче буде маленькому першокласнику-шестирічці. Ця роль для 
нього абсолютно нова. Батькам трохи легше. По-перше, вони колись самі 
були першокласниками. По-друге, в сім’ї, можливо, вже був шестирічний 
учень… Але це й ускладнює водночас! Бо ж діти такі різні... 

Вчителю теж непросто: він тільки передав свій улюблений 4-й клас но-
вому класному керівникові. Тепер у нього все  спочатку, й також по-ін-
шому… Переключатися з 4-го класу на 1-й ой як нелегко! Вивчити за 
максимально короткий термін кожну родину і кожну дитину, коли та змі-
нюється просто на очах! А тут ще й нові шкільні програми, нові підручники.  
А вчитель виступає і в ролі наставника, і в ролі мами, і в ролі психолога.  
І всі три ролі надзвичайно важливі.

Мета цього зошита — оптимізувати знайомство з сім’єю та вивчення 
дитини як учня і особистості, допомогти всім у визначенні пріоритетів у 
шкільному житті.

Пам’ятайте! Шкільні роки — не підготовка до життя, а, власне, і є життя 
дитини. Хай воно буде насиченим, цікавим і повнокровним!

А хороший початок — половина успіху. Хай же початок шкільного життя 
вашого малюка буде вдалим, чого вам всім щиро зичимо.

З цією метою ми і даруємо вам подорож сторінками зошита «Школа 
справжнього першокласника».

З надією на здійснення сподівань батьків, вчителів і шестирічних школярів
автори «Школи справжнього першокласника»
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Добрий день,_________________________________________!

Я – твоя перша вчителька.

Мене звати _________________________________________.

   Вітаю тебе, друже!

● Ти став першокласником  
   (стала першокласницею)!

● Чекаю тебе завтра о ___________ 
    годині біля шкільного ´анку.

● Не спізнюйся!

● Попереду у нас з тобою багато цікавих справ.

● Перевір, чи все необхідне ти склав (-ла) до 
   свого портфелика. Ці речі дуже знадобляться для
   навчання у школі.

День перший

Знайомство

Фото вчителя прізвище

ім'я

по батькові

Сторінку перегортай 
і в цікаву гру пограй!
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 Петрик завтра йде до школи, а Галинка — до дитячого 
садочка. Що покладе до портфелика Петрик? Допоможи 
йому зібратися до школи.

 

 Хочеш зі святом усіх привітати?  Вивчи віршик ти до  
свята!

Я — ПЕРШОКЛАСНИК

Я — першокласник!
Перший раз
іду до школи
в перший клас!
Новенька форма на мені.
Як я лічив до свята дні!
І от — збулося!
В перший раз
іду до школи в перший клас!

В портфелі зошит і Буквар.
Всі заздрять.
Я тепер — школяр!
Я обіцяю добре вчитись, 
працювати, не лінитись.
Мій зірковий час настав.
Нарешті сталося  — 
я учнем став!

P.S.   Прочитайте дітям оповідання 

 В. Голявкіна   «Як я боявся…».

ГРА «ЗБИРАЮСЯ ДО ШКОЛИ»
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День другий 

Святковий!

 З’єднай пунктирні лінії і ти дізнаєшся, 
 яка сьогодні дата.
 Цей день не простий.
 Сьогодні — свято!

Відгадай загадку — запиши відгадку.

Ти став школярем (школяркою).
Ходи до школи залюбки!
Ти став учнем (стала ученицею).
Вчися гарно і сумлінно!
Ти став першокласником (стала першокласницею).
Сьогодні у тебе перший урок,
лунає веселий перший дзвінок!
Будь дуже уважним (-ною), не помиляйся,
чарівні учнівські слова відшукать постарайся!
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