
 

 

 

Рекомендації батькам! 
Одна з основних задач, що ставить перед дітьми школа – це необхідність 

засвоєння ними певної суми знань, умінь та навичок, підготовлення дитини до 

самостійного життя в суспільстві. 

Але запровадження досконалих програм у спеціальних школах, нажаль, 

автоматично не розв’язує проблеми розвиваючого навчання. 

Успіх залежить від комплексного підходу до розвитку дітей з боку вчителів, 

вихователів, лікарів, інших спеціалістів, а також батьків! Батьки відіграють значну 

роль у здобутті дітьми необхідних життєвих знань, вмінь, навичок тощо. 

 

Рекомендації на час осінніх канікул: 

 

1. Розширювати орієнтацію у навколишньому, а саме: 

- питання, щодо уявлення про себе і найближче оточення (скільки років, коли 

день народження, як звати батьків та інших родичів, де і ким вони працюють 

тощо); 

- питання на орієнтацію в просторі і часі (домашня адреса, пори року, час 

доби, дні тижня, місяця року тощо). 

2. Розвивати сприйняття, а саме: 

- поняття кольору (якого кольору предмет, показати заданий колір тощо); 

- орієнтація у величіні та формі предметів (знання геометричних фігур: круг, 

квадрат, трикутник; величину предметів: маленький, великий, однакові). 

- просторові відносини (право-ліво, верх-низ, посередині). 

3. Розвивати увагу та спостережливість, а саме: 

- порівняння схожих картинок та визначення чим вони відрізняються. 

- визначення, що на малюнку не домальовано (у машини не вистачає коліс). 

4. Розвивати пам'ять (зорову, слухову, рухову): 

- вивчати невеличкі віршики, пісні, повторювати ті, що були вивчені раніше; 

- запам’ятовування розташування певних предметів, предметних картинок 

(покласти перед дитиною 3-5 картинок, потім 1-2 картинки поміняти 

місцями); 

- послідовність рухів. 

 

5. Закріплювати шкільні знання: 

- рахуйте предмети (машини, будинки, дерева, все що вас оточує); 



- розвивайте моторику рук (грайте з м’ячем, пластиліном, розфарбовуйте, 

штрихуйте, обводьте по контуру, тощо); 

- закріплюйте вивчений в школі матеріал (все, що дитина вивчає в школі 

повинно бути закріплено вдома). 

 

6. Розвивайте мислення: 

- порівнюйте пари предметів або явищ — знаходьте подібності й відмінності 

між ними; 

- узагальнюйте різні предмети за загальними ознаками (тварини, овочі тощо); 

- складайте ціле з частин (розрізні картинки, пазли, пірамідки, конструктори); 

- послідовно розкладайте картинки і складайте розповіді за ними; 

- усвідомлення закономірностей (на прикладі пори року: зима-весна-літо-осінь) 

 

7. Розвивайте мовлення 

Розширюйте активний словник: 

- читайте казки і разом переказуйте зміст; 

- привчайте дитину відповідати словами; 

- з дитиною розмовляйте «дорослою» мовою, уникайте «дитячої» (не можна 

корову називати «му», собаку «гав-гав» тощо), це покращить звуковимову; 

- чим більше Ви розмовляєте з дитиною, тим більше розвивається активний 

словник. 

 

Особливу увагу слід звернути на розвиток навичок для повсякденного 

життя 

На сьогоднішній день – це навички самообслуговування та особистої гігієни  

- вміння самостійно мити руки, чистити зуби,  

- вміння самостійно користуватися туалетом, 

- вміння самостійно одягнутися та роздягнутися, 

- слідкувати за власним зовнішнім виглядом тощо. 

 

Шановні батьки, пам’ятайте! 

 Тільки разом у співпраці з школою можна досягти бажаних результатів у 

вихованні й навчанні ваших дітей.  

 Прислухайтеся дорекомендацій, які отримуєте в школі. 

 Обов’язково цікавтесь розвитком, навчанням і поведінкою ваших дітей. 

Для цього відвідуйте батьківські збори, зустрічайтесь з класним керівником 

і вихователями.  

 Приходьте на індивідуальні консультації до практичного психолога. 

 

З повагою практичний психолог       Кравченко Мілена Сергіївна 


