
ЗНАЙ ДЗІ ЦЕ ПЛЮ СЫ 
Ў ШКОЛЬ НЫМ 
ЖЫЦ ЦІ

— Не ка то рыя з баць коў раз ва-

жа юць пры клад на так: ка лі дзі ця ці 

споў ні ла ся шэсць га доў, яно ўмее 

чы таць і пі саць, зна чыць, яго трэ ба 

ад да ваць у шко лу. Але ўмен не гэ та 

ра біць зу сім не азна чае га тоў насць 

да шко лы, — па пя рэдж вае спе цы-

я ліст. — Для пер ша клас ні ка ку ды 

больш важ на ўмець гра мат на пе ра-

каз ваць тэкст, аб агуль няць, па раў-

ноў ваць і ла гіч на раз ва жаць. На маю 

дум ку, шас ці год кі на ле жаць больш 

усё ж та кі да школь на му све ту, чым 

шко ле: са праў ды, яны здоль ныя за-

свой ваць ву чэб ны ма тэ ры ял, але 

толь кі ў вы гля дзе гуль ні.

Трэ ба ве даць, што га тоў насць 

да шко лы — гэ та скла да ны 

комп лекс пэў ных псі ха фі зі я ла-

гіч ных ста наў, умен няў і на вы-

каў. Зда роўе бу ду ча га пер ша клас-

ні ка — адзін з га лоў ных фак та раў, 

які ўплы вае не толь кі на пра цяг-

ласць і па спя хо васць адап та цыі 

да шко лы, але і на ўсё да лей шае 

на ву чан не. Ка лі дзі ця час та і доў га 

хва рэе, то лепш ад клас ці зна ём-

ства са шко лай.

У вя лі кай сту пе ні здоль насць 

да на ву чан ня за ле жыць ад ге не-

тыч най спад чын нас ці, але не менш 

мо гуць паў плы ваць і ха рак тар пра-

ця кан ня ця жар нас ці, заў час ныя 

ро ды. За шэсць га доў усё быц цам 

бы за бы ла ся, але на са мрэч гэ тыя 

фак та ры сур' ёз на ўздзей ні ча юць 

на да лей шае раз віц цё не маў ля ці, у 

та кіх дзя цей зні жа ны адап та цый ны 

рэ сурс. А на ву чан не ў шко ле — гэ-

та сур' ёз ная на груз ка. Та му фі зі я-

ла гіч ную ста ласць ні ў якім ра зе 

нель га скід ваць з ра хун ку.

Аба вяз ко ва трэ ба звяр таць ува-

гу на са цы яль ную га тоў насць дзі-

ця ці да на ву чан ня — пад ёй трэ ба 

ра зу мець па трэ бу ма ло га ў зно сі-

нах з ін шы мі, на строй на пра цу і 

су пра цоў ніц тва і пэў ную са ма стой-

насць (эма цы я наль ную і псі ха ла-

гіч ную ста ласць). Ёсць ма лень кія 

«пра фе са ры», якія ўсё ве да юць і 

ўсё ўме юць, вось толь кі не ўме юць 

уза е ма дзей ні чаць ні з да рос лы мі 

(акра мя чле наў сва ёй сям'і), ні з 

ін шы мі дзець мі.

Га тоў насць да шко лы — гэ та 

яшчэ і на яў насць ма ты ва цый най 

га тоў нас ці, пры чым ма ло га па ві-

нен ва біць не прос та вон ка вы бок 

школь на га жыц ця (но вень кія ра-

нец, пад руч ні кі, сшыт кі), а маг чы-

масць атрым лі ваць но выя ве ды.

— Важ на, што мы як баць кі 

транс лю ем сва ім дзе цям, ка лі яны 

ідуць у пер шы клас, — пад крэс лі-

вае Воль га Бык. — Ка лі ў нас быў 

не га тыў ны во пыт і мы са мі ба ім-

ся шко лы, то не свя до ма бу дзем 

пе ра да ваць сваю тры во гу дзі ця-

ці. Ха ваць хва ля ван не — па зі цыя 

па мыл ко вая. Коль кі б ма ту ля ні 

ўсмі ха ла ся, ні пад ба дзёр ва ла ся-

бе, дзі ця гэ та ад чуе. Та му раю па-

ка пац ца ў мі ну лым, ра за брац ца са 

сва і мі стра ха мі і знай сці плю сы ў 

школь ным жыц ці. Мож на па ка заць 

школь ныя фа та гра фіі, пры га даць 

ці ка выя гіс то рыі, рас ка заць пра 

на стаў ні каў, якія ады гра лі для вас 

важ ную ро лю.

Трэ ба па тлу ма чыць дзі ця ці сэнс 

шко лы. Ты ву чыш ся не для баць-

коў, а для ся бе, каб да вед вац ца 

штось ці но вае, знай сці сваю лю бі-

мую спра ву. Пер шы год на ву чан-

ня — пе ра лом ны пе ры яд у жыц ці 

дзі ця ці. Змя ня ец ца яго са цы яль ны 

ста тус, уз рас тае псі ха эма цы я наль-

ная на груз ка, яно спа сці гае ся бе ў 

но вай сіс тэ ме гра мад скіх ад но сін. 

Дзі ця ідзе ў шко лу, дзе яму да вя-

дзец ца на ладж ваць уза е ма ад но сі-

ны з ад на клас ні ка мі і на стаў ні кам, 

та му ўмен не пры слу хоў вац ца да 

ін шых, са сту паць і аба ра няц ца бу-

дзе для яго зу сім не ліш нім, як і 

ўмен не пры трым лі вац ца пэў ных 

пра ві лаў — гэ та му мож на на ву-

чыць праз гуль ню. Так са ма трэ-

ба пры ву чыць дзі ця лю бую рас-

па ча тую ім спра ву да во дзіць да 

канца.

НЕ АД БІ РАЙ ЦЕ 
ЦАЦ КІ!

— Адап та цыя да шко лы — гэ та 

пра цяг лы пра цэс. Ма лым да во-

дзіц ца пры ста соў вац ца да но вай 

аб ста ноў кі, пра цоў на га рэ жы му, 

ка лек ты ву і но вых сяб роў. Шко ла 

лі та раль на з пер шых дзён ста віць 

пе рад вуч нем цэ лы шэ раг за дач, 

не звя за ных з яго па пя рэд нім 

во пы там, па тра буе мак сі маль-

най ма бі лі за цыі ін тэ ле кту аль-

ных, эма цыя наль ных і фі зіч ных 

рэ сур саў, — рас каз вае Воль га 

Бык. — Адап та цыя мо жа зай маць 

ад не каль кіх тыд няў да паў го да: 

усё за ле жыць ад ін ды ві ду аль ных 

асаб лі вас цяў дзі ця ці, яго та ва-

рыс кас ці, аду ка цый ных на гру зак 

і сту пе ні пад рых та ва нас ці дзі ця ці 

да школь на га жыц ця. Дзяў ча ты, 

як пра ві ла, адап ту юц ца хут чэй за 

хлоп чы каў, бо яны больш ка му ні-

ка бель ныя.

Най больш скла да ныя — пер-

шы—чац вёр ты ты дзень з па чат ку 

за ня ткаў. Ме на ві та ў гэ ты пе ры яд 

у най боль шай сту пе ні пра яў ля ец ца 

на пру жан не ўсіх функ цы я наль ных 

сіс тэм ар га ніз ма дзі ця ці, звя за-

нае са змя нен нем звы чай на га ла-

ду жыц ця. На што баць кам трэ ба 

звяр таць ува гу? На змя нен ні ў па-

во дзі нах, зні жэн не моў най ак тыў-

нас ці, стра ту апе ты ту, па ру шэн ні 

сну, ня ўстой лі вы эма цы я наль ны 

стан. Ка лі на пра ця гу двух-трох 

тыд няў стан дзі ця ці ўва хо дзіць у 

нор му — зна чыць, адап та цыя пра-

хо дзіць без праб лем, а ка лі па ру-

шэн ні ста лі больш пра цяг лы мі і вы-

раз ны мі, дзі ця па ча ло скар дзіц ца 

на боль у жы ва це, у яго па вы сі-

ла ся тэм пе ра ту ра це ла — ар га-

нізм па дае сіг нал тры во гі. Вель мі 

ін фар ма тыў ныя для баць коў мо-

гуць быць ма люн кі, з іх мож на да-

ве дац ца, як дзі ця ўспры мае шко-

лу, но вых сяб роў і сваё мес ца ў 

школь ным све це.

Пер ша клас ні ку да вя дзец ца 

са мо му ся бе аб слу гоў ваць, та му 

вель мі важ на, каб дзі ця да мо ман-

ту па ступ лен ня ў шко лу ме ла пэў-

ную до лю са ма стой нас ці: уме ла 

за вяз ваць шнур кі, за шпіль ваць 

гу зі кі, тры маць у па рад ку свой 

па кой, мес ца для за ня ткаў, цац кі, 

адзен не, абу так. Не вар та ра біць 

за дзя цей тое, што яны ў ста не 

зра біць са мі. Той жа парт фель па 

пер шым ча се мож на збі раць ра зам 

з сы нам ці дач кой, але па сту по ва 

пе ра да ваць гэ ту функ цыю ма ло-

му. Вя лі кая па мыл ка — ад бі раць 

у дзі ця ці цац кі і ка заць: «Ты ўжо 

да рос лы...» Гуль ня вая дзей насць 

бу дзе пры сут ні чаць усю па чат ко-

вую шко лу.

Для та го каб ма лы пра сцей пры-

звы ча іў ся да но вых умоў жыц ця і 

ву чо ба не зда ва ла ся яму цяж кім 

аба вяз кам, не аб ход на пры ву чыць 

яго вы кон ваць рас па ра дак дня. Гэ-

та бу дзе спры яць раз віц цю ар га ні-

за ва нас ці, што да па мо жа пра сцей 

спраў ляц ца з ву чэб ны мі на груз ка-

мі. «А вось рэз ка змя няць рас па-

ра дак дня ка тэ га рыч на нель га — 

мы ры зы ку ем вы клі каць у дзі ця ці 

су пра ціў лен не», — па пя рэдж вае 

спе цы я ліст.

НЕ КРЫ ТЫ КУЙ ЦЕ 
І НЕ АЦЭНЬ ВАЙ ЦЕ

— Шко ла — не ка ме ра за хоў-

ван ня, ку ды баць кі зда юць сва іх 

дзя цей. Больш за ўсё на све це ў 

пер шы год ву чо бы ма лым па тра-

бу ец ца баць коў ская пад трым ка, — 

пад крэс лі вае Воль га Бык. — За да-

ча да рос лых — ак тыў нае слу хан не, 

бо пер ша клас ні ку па трэб ныя эма-

цы я наль ная раз рад ка і спа чу ван-

не. У зно сі нах з дзець мі важ ныя 

па ва га і ўва га. Ка лі дзі ця трап ляе ў 

но вае ася род дзе, дзе ўста ноў ле ны 

свае пра ві лы і аб ме жа ван ні, аб-

васт ра ец ца страх па мыл кі, страх 

быць дрэн ным у ва чах да рос лых. 

Трэ ба па тлу ма чыць, што па мыл-

кі ро бяць усе, мож на пры вес ці 

прыкла ды з улас на га мі ну ла га...

А вось ка лі баць кі вы хоў ва юць 

«чэм пі ё на», прад' яў ля юць да дзі-

ця ці вель мі стро гія па тра ба ван ні — 

гэ та са праўд ная бя да, — за ўва жае 

псі хо лаг.

— Ка лі яны ка жуць па ста ян на: 

«Ты па ві нен доб ра ву чыц ца, доб ра 

ся бе па во дзіць...» — у ма ло га ўзні-

кае страх. А ка лі я не бу ду доб ра 

ву чыц ца, мя не не бу дуць лю біць? 

У та кім вы пад ку шко ла мо жа раз-

гля дац ца ім ужо як во раг, які мо-

жа па зба віць баць коў скай лю бо-

ві. У дзі ця ці мо жа на ват раз віц ца 

неўроз. Ні ў якім ра зе нель га да-

пус ціць у до ме куль ту ад знак. Мы 

па він ны лю біць дзі ця та кім, якое 

яно ёсць, не кры ты ка ваць, не па-

раў ноў ваць яго з ін шы мі, а звяр-

таць ува гу толь кі на яго аса біс ты 

пра грэс: што ў яго атры ма ла ся 

лепш, чым учо ра ці па за ўчо ра. 

Сям'я — гэ та без умоў ная 

лю боў. Ацэнь вае знеш ні свет, 

а баць кі не па він ны ацэнь-

ваць. У пер шым кла се дзе ці 

лю бую кры ты ку ўспры ма юць 

не як кры ты ку свай го ўчын-

ку, а як кры ты ку сва ёй асо бы, 

та му трэ ба быць вель мі асця-

рож ны мі са сло ва мі.

За будзь це ся пра фра зы кштал-

ту «Што ты сён ня атры маў?» ці 

«Якія пос пе хі ў шко ле?» Лепш за-

пы тай це ся ў ма ло га, што бы ло на 

ўро ках ці ка ва га, ча му ён на ву чыў-

ся, з кім па зна ё міў ся, чым зай маў-

ся з но вы мі сяб ра мі, як прай шоў 

яго дзень. Са мае га лоў нае за ах-

воч ван не — гэ та сло вы. Трэ ба як 

ма га час цей ка заць дзе цям: «Ты 

мой ге рой!», «Я ў ця бе ве ру», «Ты 

спра віш ся», «Я та бой га на ру ся», 

«Ты мя не ра ду еш...»

Яшчэ ад на важ ная ўмо ва паспя-

хо вай адап та цыі — уза е ма дзе ян-

не баць коў з пе да го гам. Трэ ба 

аба вяз ко ва знай сці з ім агуль ную 

мо ву, а для гэ та га вар та час цей 

за хо дзіць у шко лу. Уво гу ле ро лю 

пер ша га на стаў ні ка ў жыц ці дзі ця ці 

скла да на пе ра аца ніць. Ме на ві та 

ён ства рае ў кла се ат мас фе ру, у 

якой дзе ці бу дуць ад чу ваць ся бе 

кам форт на ці на ад ва рот. Доб ра, 

ка лі на пер шым пла не зна хо дзіц ца 

гуль ня вая дзей насць, якая да зва-

ляе пра сцей уліц ца ў на ву чаль ны 

пра цэс. Ка лі пер ша клас ні ку па да-

ба ец ца пе да гог, яму бу дзе ці ка ва 

ўсё, што той транс люе, а ў про ці-

лег лым вы пад ку дзі ця за кры ец ца 

і не возь ме ад на стаў ні ка ін фар-

ма цыю, якую той спра буе да нес ці. 

Та му да вы ба ру пер ша га на стаў ні-

ка баць кам трэ ба па ды сці вель мі 

ад каз на.

Для дзя цей у ма лод шых кла сах 

над звы чай важ ны так тыль ны кан-

такт: ка лі пер ша клас нік мо жа сва-

бод на па ды сці да пе да го га, аб няць 

яго, па дзя ліц ца чымсь ці для ся бе 

вель мі важ ным, зна чыць, адап та-

цыя пра хо дзіць па спя хо ва.

НЕ ПАД МЯ НЯЙ ЦЕ 
КНІ ГУ ТЭ ЛЕ ВІ ЗА РАМ

Чым яшчэ мо гуць да па маг чы 

баць кі свай му пер ша клас ні ку?

Вя лі кае зна чэн не мае мік ра-

клі мат у сям'і. У вы пад ку ўзнік-

нен ня скла да най ці кан флікт най 

сі ту а цыі ў шко ле да рос лыя мо гуць 

вы каз ваць свой по гляд на праб-

ле му, але дзі ця па він на ад чу ваць 

іх пад трым ку. Яму трэ ба быць 

упэў не ным у тым, што сям'я — гэ-

та зо на бяс пе кі, дзе яго заў сё ды 

па чу юць і да па мо гуць. Да рос лым 

трэ ба стрым лі ваць свае эмо цыі, 

ка лі праз мер на ўзбу джа ны пер-

ша клас нік скар дзіц ца, што яго 

па крыў дзі лі, штось ці ў яго ад ня лі, 

не да лі і гэ так да лей. Трэ ба спа-

кой на вы свет ліць, што зда ры ла ся, 

а не агуч ваць услых па спеш лі выя 

вы сно вы...

Улас ны прык лад — так са ма 

доб ры ма ты ва тар для дзі ця ці. 

Ка лі баць кі са мі лю бяць ву чыц ца, 

чы таць, да вед вац ца пра штось ці 

но вае, гэ та бу дзе пе ра да вац ца і 

дзе цям. І на ву чан не ў шко ле стане 

ўспры мац ца як цал кам на ту раль ны 

пра цэс. Мож на за клас ці ся мей ныя 

тра ды цыі, звя за ныя з 1 ве рас ня. 

Акра мя ўра чыс тай лі ней кі ў жыц ці 

ма ло га аба вяз ко ва па він на быць 

штось ці яшчэ.

Чы тай це дзе цям кні гі. Ні ў якім 

ра зе нель га пад мя няць чы тан не 

тэ ле ві за рам. Пра гэ та баць кам 

трэ ба па мя таць заў сё ды. За ах воч-

вай це ўсе за ня ткі, якія раз ві ва юць 

фан та зію і кем лі васць: ма ля ван не, 

леп ку, кан стру я ван не.

Пад тры май це ў дзі ця ці яго 

імк нен не стаць школь ні кам. 

Ва ша шчы рая за ці каў ле насць у 

яго школь ных спра вах і кло па тах, 

сур' ёз нае стаў лен не да пер шых 

да сяг нен няў і цяж кас цяў да па мо-

гуць пер ша клас ні ку па цвер дзіць 

знач насць яго но ва га ста ту су. Па-

дзя ляй це з ім усе ма лень кія ра дас-

ці, па стаў це ра бо ты, зроб ле ныя 

яго ру ка мі, на пры мет нае мес ца. 

Па хва лі це ся пос пе ха мі ма ло га 

пе рад ба бу ляй і дзя ду лем. Дай-

це яму ад чуць ся бе па спя хо вым 

і шчас лі вым ча ла ве кам! Вер це ў 

сваё дзі ця! Для яго гэ та га лоў нае 

бла га сла вен не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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«Ёсць ма лень кія 
«пра фе са ры», якія ўсё 
ве да юць і ўсё ўме юць, 
вось толь кі не ўме юць 
уза е ма дзей ні чаць 
ні з да рос лы мі (акра мя 
чле наў сва ёй сям'і), 
ні з ін шы мі дзець мі».

САМАЕ БЯСПЕЧНАЕ 
МЕСЦА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)
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