
НОВА ШКОЛА ПЛЮС 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

▪ Встановлювати часові рамки щодо виконання завдань. 

▪ Відмічайте найменший успіх дитини. 

▪ Повторюйте вправи. Час і практика сприяють розвитку розумових здібностей 

дитини   

▪ Збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу. 

▪ Формуйте почуття відповідальності за свої дії  

▪ Вчіть планувати,  контролювати свої дії. Вірити те, що успіх залежить від самої 

дитини. 

▪ Виховуйте наполегливість в подоланні труднощів, рішучість довести почате до 

кінця. 

▪ Вчіть дитину не боятись помилок, адже усвідомлену помилку завжди можна 

відкоригувати і виправити. 

▪ Сприяйте формуванню самостійності у прийнятті рішень, навчанні та спілкуванні 

як з однолітками, так і з людьми старшого віку. 

▪ Вдосконалюйте навички читання: читайте кожного дня по 15 хвилин. 

▪ Розвивати мислення, увагу, пам’ять, дрібну моторику, розширюйте словниковий 

запас  

▪ Працюйте над   вмінням керувати своїми емоціями (наприклад, слухати, не 

перебиваючи), долати перешкоди, виконувати не цікаву, але корисну роботу.  

▪ Давайте дитині постійні доручення 

▪ Формуйте соціальна готовність:бажання спілкуватися, і вміння встановлювати 

взаємовідносини з однолітками і дорослими; уміння поступатись, підкорятись 

інтересам дитячої групи, класу; повага до бажань інших людей. 

▪  Давайте можливість дитині попрацювати самостійно, але якщо потрібна ваша 

допомога, наберіться терпіння 

▪ Сприяйте дитячій самостійності,  тим краще зможе ваша дитина працювати з 

почуттям відповідальності у шкільній сфері.   

▪  Хваліть свою дитину за самостійні дії, наприклад, за самостійне розпізнавання 

помилок. 

▪ Якщо ваша дитина потребує допомоги, спонукайте її до того, щоб вона сама 

знайшла шляхи її розв’язання. 

▪ Дайте своїй дитині можливість попрацювати над 

матеріалом удома. 

▪  Визнайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а не 

докоряйте 

▪  Не ставте перед своєю дитиною завищених вимог, щоб 

вони не були суворішими за вимоги вчителя.  



НОВА ШКОЛА ПЛЮС 

▪ Говоріть позитивно про школу, вчителів та предмети. Вашій дитині досить того, 

що вона долає свої особисті упередження щодо школи. 

▪ Практикувати домашні читання з обговоренням прочитаного чи прослуханого. 

▪ Вести діалог на теми, які викликають зацікавлення 

▪ Слідкувати за культурою спілкування з друзями, зі старшими. 

▪ Продумати режим дня і суворо його дотримуватися. 

▪ Навчати дитину задавати питання (не боятися і т.д.). 

▪ Розвивати навички емоційного контролю, вміння підкорятися правилам. 

▪ Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», формувати самооцінку. 

▪ Розвивати комунікабельні здібності. 

▪ Підтримувати бажання вчитися. 

▪ Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи іншій ситуації 

▪ Читати , переказувати прочитане 

▪ Повторюйте склад числа в межах 10 

▪ Тренуйте усний рахунок 

▪ Приділяйте увагу вдосконаленню читацьких та письмових  навичок, 

математичних навичок(усне обчислення в межах 100) 

▪ Продовжуйте навчатися самоконтролю та самоорганізації 

▪ Спонукайте до відповідальності за свої слова, дії та поведінку 

 

 

Не забувайте, шановні колеги, що у Свідоцтві досягнень містяться рекомендації до 

освітнього процесу учнів на період до наступного заповнення бланків, а не тільки на 

літо. 

 

Корисні посилання: 

1. Сторінка НОВА ШКОЛА ПЛЮС  - https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-110722687038137 

2. Сайт НОВА ШКОЛА ПЛЮС ( свідоцтва досягнень А4, А5, у ворді, пдф, різних 

кольорів, календарні, конспекти та багато іншого) - http://low-school.ucoz.net/publ/ 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-110722687038137
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-110722687038137
http://low-school.ucoz.net/publ/

