
 

 

             Як допомогти дитині не просто виконати 

сьогоднішнє домашнє завдання, але й навчити її 

обходитися без нашої допомоги? Комусь з дітей вистачить 

тиждень-другий, комусь — декілька місяців або ще 

більше. Але у будь-якому випадку в цьому процесі буде 

декілька етапів. 

Перший етап — ви якомога більше завдань 

виконуєте разом із дитиною. Прагнете зрозуміти, яких 

знань, навичок їй не вистачає, і з’ясувати, чи немає у неї 

неправильних способів виконання, звичок у роботі. 

Допомагаєте позбутися недоліків і неправильних способів 

дії. 

Другий етап. Частину роботи дитина виконує сама. 

Але ви повинні бути впевнені, що з цією частиною роботи 

вона впорається. Швидше за все, спочатку це буде дуже 

невелика частина, але дитині необхідне відчуття успіху. 

Оцініть з нею результат. Після кожної самостійно й 

успішно викопаної частини ставте який-небудь значок, 

наприклад знак оклику або задоволене личко. Через якийсь 

час ви разом з дитиною переконаєтеся, що правильно 

зроблена частина збільшується щодня. У разі невдачі 

спокійно розберіться, що є перешкодою. Навчіть дитину 

звертатися по допомогу у разі виникнення конкретних 

питань. Головним на цьому етапі має бути усвідомлення 

дитиною, що вона може працювати самостійно і впоратися 

зі своїми труднощами. 

Третій етап. Поступово самостійна робота 

розширюється до того, що дитина сама виконує всі уроки. 

Ваша підтримка на цьому етапі швидше психологічна. Ви 

знаходитесь неподалік, займаєтесь своїми справами. Але 

готові прийти на допомогу, якщо знадобиться.Перевіряєте 

зроблене. Сенс цього етапу у тому, аби дитина переконалася, 

що вона вже дуже багато може зробити сама, але ви завжди її 

підтримаєте. 

Четвертий етап. Дитина працює самостійно. Вона вже 

знає, скільки часу піде на те або інше завдання, і контролює 

себе за допомогою годинника. Ви в цей час можете бути 

відсутні вдома або знаходитися в іншій кімнаті. Сенс цього 

етапу у тому, що дитина прагне подолати всі труднощі сама. 

Відкладати до вашої появи можна тільки найважче. Ви 

перевіряєте зроблене. Це необхідно, поки остаточно не 

виробиться навичка самостійної роботи. 

Ви вважаєте, що такий підхід займе у вас багато часу і 

сил? А хіба менше часу і емоцій ми витрачаємо на безплідну 

боротьбу? На надолужування упущенного по ночах перед 

контрольною? Чого ж тоді вимагати від дитини, якщо ми самі 

не можемо організувати, спланувати свою допомогу їй?!! 
 

Безумовний обов'язок батьків полягає в тому, щоб 

налагодити процес виконання домашніх завдань. Сюди 

входить й організація робочого місця, й уточнення 

розпорядку дня — з тим, щоб виділити на приготування 

уроків необхідний час, і визначення послідовності п 

риготування уроків. Крім того, спочатку діти припускаються 

багатьох помилок і помарок через невміння розподіляти 

увагу, надмірне напруження, швидку втомлюваність. 

Присутні під час виконання першокласником домашніх 

завдань батьки підбадьорюють його, пояснюють, якщо 



дитина щось не зрозуміла або забула, але не підміняють її 

діяльність своєю. 

Не мають рацію ті батьки, які примушують переписувати 

домашні завдання по десять разів. Досягнувши навіть 

невеликих успіхів, молена закріпити їх наступного дня. 

«Ривки» ж не приносять позитивного ефекту. 

Сьогодні першокласник із сльозами на очах перепише 

роботу десять разів, а завтра виконає завдання недбало, 

оскільки батьки були зайняті і не перевірили якість роботи. 

Як наслідок дитина може почати хитрувати, враховувати 

зайнятість і настрій батьків, а власної підповідальності у 

неї так і не сформується. 

Але поступово дитині буде потрібно все менше часу для 

організації занять. Тому безпосередньо участь батьків у 

виконанні уроків можна буде замінити тільки присутністю. 

Коли радиш батькам не перевтомлювати молодшого 

школяра дуже довгими безперервними заняттями, нерідко 

чуєш у відповідь: «У школі ж він може висиджувати 45 

хвилин!» Але не забувайте: сьогодні він вже відсидів 4 

уроки. Саме через це його працездатність тепер знизилася. 

Якщо, окрім домашніх занять, у них будуть ще й 

додаткові, то може наступити нервова перевтома, що 

серйозно шкодить здоров'ю дітей і різко знижує їхні 

шкільні успіхи.  
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