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ГА ТО ВЫ—
НЕ ГА ТО ВЫ?

— Ці кры тыч на, ка лі не зу-

сім пад рых та ва нае дзі ця ідзе ў 

шко лу?

— Са праў ды, у пер шы клас ідуць 

роз ныя дзе ці: і га то выя, і не зу сім га-

то выя, і зу сім не га то выя — так зва-

ныя ўмоў ныя да школь ні кі. Кры тэ ры-

яў га тоў нас ці шмат, і ў іх ня прос та 

ары ен та вац ца баць кам. Час та кі ру-

юц ца пе да га гіч ны мі: зда ец ца, што 

дзі ця ра зум нень кае, чы тае-лі чыць, 

ча му б яму і не ву чыц ца ў шко ле? 

А по тым аказ ва ец ца, што та кое 

дзі ця не мае ма ты ва цый най га тоў-

нас ці — не ра зу мее, што яно ро-

біць у шко ле, асо бас ная га тоў насць 

«Я школь нік, і гэ тым га на ру ся» не 

сфар мі ра ва на. Ча сам у пер ша клас-

ні ка гуль ня вая ма ты ва цыя: ён ідзе ў 

шко лу ра дас ны, з ад чу ван нем свя-

та. Але яно доў жыц ца не доў га, бо 

на сту пае вя лі кае рас ча ра ван не: ву-

чыц ца на да ку чы ла, хо чац ца ўстаць 

з-за пар ты і па гу ляць. Але з гэ ты мі 

фак та ра мі яшчэ мож на пра ца ваць, 

у ад роз нен не ад фі зі я ла гіч най га-

тоў нас ці, на якую мы не мо жам 

паў плы ваць. Ка лі ў дзі ця ці яшчэ не 

раз ві ты до лі га лаў но га моз га, якія 

да юць маг чы масць ра біць тое, што 

не вель мі па да ба ец ца, яно не га то-

ва ся дзець за пар тай. Да школь ні кі 

ўспры ма юць мо ра ін фар ма цыі, але 

толь кі той, што ім ці ка вая, а не ці-

ка вая пра хо дзіць мі ма. У шко ле ж 

важ на ўспры маць тое, што пра па-

нуе пра гра ма. І та кім дзе цям вель мі 

скла да на. Фі зі я ла гіч ную га тоў насць 

ды яг нас ту юць сумесна з урачамі 

псі хо ла гі, і яе важ на ўліч ваць.

— На што са мі баць кі па він ны 

звяр нуць ува гу?

— Ча сам гэ та ві да воч на: дзі ця 

мя ня ец ца на ва чах, мо жа даў жэй 

па ся дзець, яму па да ба ец ца зай-

мац ца, не аба вяз ко ва на ват па зна-

валь най дзей нас цю. Пад час лю бо-

га хат ня га за ня тку бач на, што гэ та 

ўжо не прос та гуль ня, а імк нен не 

да вы ні ку, жаданне зра біць так, як 

да рос лыя. Вель мі доб ра гу ляць «у 

шко лу»: гэ та рэ ка мен да цыя і пе рад 

1 ве рас ня, і пас ля, каб ра зу мець, 

што з дзі цем ад бы ва ец ца, па на зі-

раць, якія ёсць кан флік ты, што дзі-

ця не па ко іць. Вель мі па ка заль ныя 

гуль ні па пра ві лах. Пад час іх мож на 

ўба чыць, ці мо жа дзі ця пры трым лі-

вац ца пра ві лаў, ці ўмее прай гра-

ваць і як на гэ та рэ агуе. Добра, 

калі рэ ак цыя — «я ўсё вы праў лю». 

Калі ж вель мі эма цы я наль ная — 

«я больш не гу ляю», то, на жаль, 

та кое дзі ця і ў шко ле, ка лі ў яго не 

атрым лі ва ец ца ней кі «кру чок», кі-

дае і ка жа: я больш не пі шу.

АДАП ТА ЦЫЯ — 
НЕ ЧАС 
ДЛЯ ВЫ ХА ВАН НЯ

— Дзі ця ідзе ў шко лу, дзе ў 

яго но вы ка лек тыў, но вы на стаў-

нік, но вы рас па ра дак дня — усё 

кар ды наль на мя ня ец ца. Як да-

па маг чы адап та вац ца да гэ тых 

умоў?

— На ват ідэа льна га то вае да 

шко лы дзі ця пе ра жы вае стрэс. 

Яго, да рэ чы, пе ра жы ва юць і 

баць кі, на ват ка лі гэ та не пер шае 

іх дзі ця, якое ідзе ў шко лу. І трэ-

ба ра зу мець, што гэ та ня прос ты 

час, пры чым пра яў ляц ца стрэс у 

дзі ця ці мо жа па-роз на му. На прык-

лад, зда ра ец ца так зва ны рэ грэс, 

ка лі до ма дзі ця пе ра тва ра ец ца ў 

ма лень ка га. Зда ва ла ся б, даў но 

апра на ла ся-рас пра на ла ся са ма-

стой на, і ў шко ле за ла тое дзі ця, 

а до ма так зня сі ле ла, што па трэб-

на, каб ма ма рас пра ну ла, зня ла 

абу так. Ча сам мо ва ро біц ца зу сім 

дзі ця чай, хоць да гэ та га доб ра раз-

маў ля ла. Тут трэ ба ра зу мець, што 

пе ры яд адап та цыі, а доў жыц ца ён 

у нор ме ад двух ме ся цаў да паў го-

да, не час для вы ха ван ня. Дзі ця ці 

скла да на ў шко ле, дзе яго так са-

ма вы хоў ва юць. Не здар ма ка жуць, 

што больш за ўсё дзе ці ма юць па-

трэ бу ў лю бо ві, ка лі яны яе... не 

за слу гоў ва юць — ка лі дрэн на ся бе 

па вод зяць. Гэ та трэ ба па мя таць, 

пад трым лі ваць малое і да па ма-

гаць яму.

Дзіця можа часта пы таць у 

баць коў: «А вы мя не лю бі це?» 

Школьнікі ад чу ва юць, што іх ацэнь-

ва юць, што яны, маг чы ма, не ад-

па вя да юць па тра ба ван ням, іх па-

раў ноў ва юць, ня гле дзя чы на тое, 

што ад зна кі па куль не ста вяць. 

І ім не аб ход ная без умоў ная баць-

коў ская лю боў, якую яны імк нуц ца 

атры маць, зноў ста но вя чы ся ма-

лень кі мі. Да гэ та га трэ ба ста віц ца 

з ра зу мен нем. І тут зноў на да па-

мо гу пры хо дзіць гуль ня. Мож на 

па гу ляць у ма лень кіх дзе так, на-

ват у не маў ля. Гэ та і ця лес ны кан-

такт з баць ка мі, асаб лі ва з ма май. 

Ка лі стрэс сур' ёз ны і адап та цыя 

пра хо дзіць скла да на, дзі ця па чы-

нае хва рэць час цей, чым звы чай-

на. Ча сам бы ва юць не ўра тыч ныя 

пра явы — ці кі, эну рэз. Ка лі гэ та 

ра за ва, то не страш на, ка лі ж за-

цяг ва ец ца, вар та звяр тац ца да 

спе цы я ліс таў.

— Што яшчэ па він на на сця ро-

жыць баць коў і даць зра зу мець, 

што на груз ка вя лі кая і штось ці 

ідзе не так?

— Звы чай на баць кі гэ та ад чу-

ва юць: дзі ця зу сім на ся бе не па-

доб на, і та ды лепш звяр нуц ца да 

ўра ча ці псі хо ла га. Кап рыз насць 

до ма — гэ та нар маль на, бо дзі ця 

стам ля ец ца ў шко ле. Ёсць вель-

мі пра віль ныя дзе ці, якія пра чы-

на юц ца ў пяць га дзін ра ні цы, бо 

ба яц ца пра спаць і спаз ніц ца ў 

шко лу. Та кім важ на прый сці ра-

ней за ас тат ніх, каб іх су стрэ ла 

на стаў ні ца, па раз маў ля ла, пас-

ля яны су стра каюць ас тат ніх 

дзя цей. У пер шыя дні, тыд ні гэ та 

свое асаб лі вая нор ма, але важ на, 

каб пра цэс не за цяг ваў ся. Бо тут 

так са ма мо гуць быць не ўра тыч-

ныя пра явы, са ма тыч ныя хва ро-

бы. У пе ры яд адап та цыі важ на 

за хоў ваць уся ля кія пры ем ныя 

ся мей ныя звыч кі, ры ту а лы, якія 

бы лі ра ней, каб дзі ця до ма зна-

хо дзі ла ся ў звык лай аб ста ноў цы. 

Гэ та да па ма гае ад наў ляць рэ сур-

сы ар га ніз ма і спраў ляц ца з тым 

но вым, што пры но сіць у жыц цё 

шко ла.

Ёсць псі ха ла гіч ны тып дзя цей, 

якія з цяж кас цю адап та ва лі ся ў дзі-

ця чым сад ку, але ім знач на пра-

сцей у шко ле, дзе ёсць пра ві лы 

і усё ўпа рад ка ва на. Ча сам та кім 

дзе цям уро кі па да ба юц ца больш, 

чым пе ра пын кі. Бо пад час пе ра-

пын ку на стаў нік не мо жа па ста ян-

на быць у кла се, і пра віль ных дзя-

цей вель мі раз драж няе, што пра ві-

лы па ру ша юц ца ас тат ні мі дзець мі. 

Так са ма мо гуць раз драж няць шум, 

кан так ты з ас тат ні мі дзець мі, тое, 

што іх мо гуць штурх нуць. Та кое 

дзі ця, як пра ві ла, не ады хо дзіць 

ад на стаў ні цы, бо дзе ці не прад ка-

заль ныя. Да гэ та га дзя цей вар та 

так са ма рых та ваць. Для зняц ця 

стрэ су вель мі важ ны ця лес ны кан-

такт. Мож на па гу ляць і ў «шко лу», і 

ў «ска лу»: спачатку ма ма — ска ла, 

якую трэ бу ссу нуць, потым дзіця. 

Па ды дуць лю быя вя сё лыя гуль ні, 

звы чай на іх лю бяць та ты: вал туз-

ня, ка лі трэ ба вы ва роч вац ца, гэ-

та яшчэ на зы ва юць мядз ве джыя 

сва воль ствы. Яны да па ма га юць 

зра зу мець, што до ты кі, на ват не 

вель мі мяк кія, — гэ та не агрэ сія, 

а гуль ня.

Вель мі час та пра віль ныя дзе ці 

ба яц ца пра сіц ца ў пры бі раль ню. 

Ін шых дзя цей, хто вель мі час та вы-

хо дзіць з кла са, на стаў ні ца ўжо не 

вы пус кае. А пра віль ныя дзе ці ба-

яц ца па пра сіць, бо ду ма юць, што 

і іх не вы пус цяць. У вы ні ку зда ра-

юц ца не вель мі пры ем ныя ка зу сы. 

Баць кі па він ны рас тлу ма чыць: ка лі 

не ка га не пус ці лі, зу сім не зна чыць, 

што і ця бе не пус цяць.

СЕК ЦЫІ І ГУРТ КІ 
ЛЕПШ АД КЛАС ЦІ 
НА ГОД

— Ці вар та на гру жаць дзі ця 

да дат ко вы мі за ня тка мі ў гурт-

ках, сек цы ях, му зыч най шко-

ле?

— На гэ ты конт шмат раз на-

стай ных рэ ка мен да цый. Але з 

улас на га во пы ту ска жу, што вель-

мі не па жа да на ўклю чаць штось ці 

но вае ў гэ ты пе ры яд. На ват ка лі 

гэ та вель мі зруч на: дзі ця пай шло 

ў шко лу і, на прык лад, у му зыч ную 

шко лу ці ў гур ток по бач са шко лай. 

Важ на ўліч ваць, што гэ та зноў но-

выя аб ста ві ны, но выя ад но сі ны. 

Ча сам на ват трэ не ры ці кі раў ні кі 

гурт коў ка жуць: дзі ця вель мі та ле-

на ві тае, але вам лепш прый сці праз 

год. Дзі ця мо жа па чаць час та хва-

рэць, пра пус каць і шко лу, і гур ток, 

а ў пер шым кла се гэ тыя про пус кі 

і кан такт з ра вес ні ка мі скла да на 

ад на віць, адап та цыя па чы на ец ца 

на но ва. Праў да, ка лі дзі ця чымсь-

ці за ці каў ле на, на вед ва ла сек цыю 

ра ней, то гэ та свое асаб лі вы спо-

саб пад трым кі: за тое на тан цах, дзе 

ўсё звык ла, я па спя хо вы. Ня дрэн-

ны ва ры янт — гур ток пры шко ле, і 

пад час пра доў жан кі дзі ця мае маг-

чы масць яго на вед ваць, звы чай на 

ма лыя гэ та лю бяць. Тут па трэб ны 

ін ды ві ду аль ны па ды ход, ёсць дзе ці, 

якія і ў шко лу ідуць лёг ка, і гур ток 

ус пры ма юць з за да валь нен нем.

— Як пра віль на рас ка заць дзі-

ця ці пра шко лу? Не рэ ка мен ду-

ец ца ка заць, што шко ла — гэ та 

ве се ла, і ў той жа час ня пра віль-

на на строй ваць, што там ча кае 

сур' ёз ная пра ца...

— Ма ты ва цыю — для ча го мы 

ідзём у шко лу, важ на аб мер ка ваць. 

Ка лі дзі ця да шко лы га то ва, у яго 

сфар мі ра ва ла ся па зі цыя «быць, 

як да рос лы», ён гэ тым га на рыц-

ца. Можна расказаць, што ён ідзе ў 

шко лу, каб по тым быць, як ма ма ці 

та та, мець маг чы масць пра ца ваць. 

А за раз трэ ба атры маць шмат ве-

даў. Па сыл «шко ла — гэ та ня прос-

тая пра ца» ма ты ва цыі не да дасць. 

Са мім баць кам вар та быць га то-

вы мі, што пер шы год мы ву чым-

ся ву чыц ца і бу ду ем па зі тыў нае 

стаўленне да шко лы. Важ на, каб 

дзі цяці там было камфортна. Не 

страш на, ка лі яно за пер шы год 

не мно га му на ву чы ла ся, але ка-

лі яно ро біць гэ та з жа дан нем, то 

на ву чыц ца по тым. На жаль, у нас 

бы вае, што ўжо ў дру гі клас пас ля 

ка ні кул дзе ці іс ці не хо чуць.

— Тым больш яны не хо чуць 

іс ці, ка лі гэ та ўжо, ска жам, вось-

мы клас... Як, да рэ чы, ма ты ва-

ваць та кіх да рос лых дзя цей?

— У ма лод шай шко ле асноў ная 

дзей насць — ву чэб ная, і тут важ на 

пад клю чаць ці ка васць. У пад лет ка-

вым уз рос це — у шос тым, сё мым, 

вось мым кла се — важ на кан так та-

ваць з ра вес ні ка мі. Па спя хо васць 

у та кім уз рос це, як пра ві ла, зні жа-

ец ца. По тым, у ста рэй шых кла сах, 

ка лі з'я віц ца сур' ёз ная ма ты ва цыя, 

яна мо жа па вы сіц ца. У сё мым-вось-

мым кла се баць кам да ад знак трэ-

ба ста віц ца з ра зу мен нем. На ад-

ва рот, на сця ро жыць па він на, ка лі 

дзі ця ўвесь час за ня та толь кі ву чо-

бай і зу сім не кан так туе з сяб ра мі. 

А ка лі кры ху знізілася па спя хо васць, 

але ёсць дзейнасць, якая цікавіць, 

гэ та не страш на. У та кім уз рос це 

дзе ці рэд ка лю бяць шко лу.

І НЕ ЗА БУДЗЬ ЦЕ 
ПРА РЭ ЖЫМ!

— Ці вар та пер ша клас ні ка на-

строй ваць, што ён па ві нен доб ра 

ву чыц ца, слу хаць на стаў ні ка?

— У сем-во сем га доў у дзя цей 

не дэ фе рэн ца ва ная ад зна ка. Гэ та 

зна чыць, што ка лі ім ка жуць «ты 

дрэн на на пі саў кру чок», то яны чу-

юць «ты дрэн ны». Не да рэм на ў 

нас ад зна кі ста вяць толь кі ў трэ цім 

кла се. За да ча баць коў — без умоў-

ная лю боў. Дзі ця па він на ве даць, 

што для вас яно са мае леп шае. 

Школь ні кі час та пы та юць: «Ма ма, 

ка лі я бу ду дрэн на ву чыц ца, ты мя-

не бу дзеш лю біць?» Па тра ба ван ні 

ў шко ле прад' яў ля юц ца, і баць кам 

важ на іх пад трым лі ваць і тлу ма-

чыць, на вош та яны. Але сва іх вы-

стаў ляць па куль не трэ ба. За ўва-

жаць вар та толь кі ста ноў чае. Ня-

хай дзі ця на пі са ла ра док жу дас на, 

але знай дзі це там адзін аку рат ны 

кру чо чак і ска жы це: «Які пры го жы, 

па ста рай ся, каб та кіх бы ло па бо-

лей». Та ды дзі ця ра зу мее, ку ды 

яму ру хац ца да лей. Да во дзі ла ся 

чуць ад дзі ця ці, што ў яго ні чо га 

не атрым лі ва ец ца ў жыц ці, бо ў 

пер шым кла се яму ска за лі: «Як ты 

бу дзеш жыць і пра ца ваць, ка лі ты 

пі саць не на ву чыў ся?» Не зні шчай-

це ў дзя цей ве ру ў ся бе.

— Што вар та зра біць у апош-

нія дні пе рад шко лай?

— Па ста рац ца на ла дзіць школь-

ны рэ жым дня. Час та баць кі да юць 

дзі ця ці ле там па спаць ліш нюю га-

дзі ну. І атрым лі ва ец ца, што ме на-

ві та пер ша га ве рас ня яно ўстае ня-

звык ла ра на, пры хо дзіць у шко лу ў 

дрэн ным на строі. Да рэ жы му вар та 

пад строй вац ца па сту по ва, та му за 

не каль кі дзён пе рад шко лай па чы-

най це рых та вац ца. Пры чым гэ та 

важ на не толь кі для пер ша клас ні-

каў, але і для ўсіх школь ні каў.

Бацькам важна памятаць, што 

школа — толькі частка жыцця. 

Галоўнае, каб у дзіцяці застава-

лася жаданне вяртацца дадому і 

дзяліцца з блізкімі сваімі радасцямі 

і няўдачамі.

Але на КРА ВЕЦ.

ПЕР ШЫ РАЗ 
У ПЕР ШЫ КЛАС

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

«На ват ідэа льна га то вае 
да шко лы дзі ця пе ра жы вае 
стрэс. Яго, да рэ чы, 
пе ра жы ва юць і баць кі, на ват 
ка лі гэ та не пер шае іх дзі ця, 
якое ідзе ў шко лу».

«Больш за ўсё дзе ці ма юць 
па трэ бу ў лю бо ві, ка лі яны 
яе... не за слу гоў ва юць — 
ка лі дрэн на ся бе па вод зяць».
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