
ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ САМОСТІЙНО ВИКОНУВАТИ ДОМАШНІ 

ЗАВДАННЯ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ 

 

1 Виконання розпорядку дня. Вам з дитиною треба заздалегідь вирішити, 

чи робити їм уроки після приходу зі школи або, наприклад, ввечері. Однак, 

після того, як приблизний час виконання домашніх завдань визначено, потрібно 

дотримуватися розкладу настільки чітко, наскільки це можливо. Через деякий 

час домашня робота стане просто природною частиною їх щоденного розкладу.  

2 Розподіл завдань за ступенем складності. Доцільно запропонувати 

дітям починати виконання завдань з найлегших. Таким чином, у дітей 

виявляється виконаними більша частина завдань і вправ, що породжує почуття 

задоволеності. 

3 Батькам не слід сидіти поруч з дитиною весь час, поки вона робить 

уроки. Бачачи, що батьки готові перебувати поруч, діти свідомо вирішують 

нічого не робити самостійно. 

4 Спочатку перевірити те, що виконано правильно. Як правило, батьки 

в першу чергу звертають увагу на помилки своїх дітей. Дорослим варто взяти 

за правило відзначати, як добре школяр виконав ті завдання, які зроблені без 

помилок. А щодо завдань, в яких допущено помилку, сказати дитині: «Я думаю, 

що якщо ти ще раз перевіриш цей приклад, то у тебе може вийти дещо інша 

відповідь». Це спонукає учня повернутися до завдання без відрази і почуття 

провини. 

5 Не дозволяти школяреві сидіти за уроками весь вечір безперервно. Це 

цілком нормально, якщо школяр весь вечір дійсно працює, і завдання насправді 

потребує стільки часу на виконання. Однак якщо дорослий бачить, що за годину 

або дві дитина майже не просунулася в його виконанні, то треба припинити 

марне заняття. У такому випадку доцільно написати вчителю записку, що 

пояснює те, що сталося, або зустрітися з педагогом. 



6 Допомога при заучуванні інформації з підручника. Часто школярі не 

знають, на що їм треба звернути увагу в процесі читання навчального тексту. У 

більшості підручників в кінці кожного параграфа є питання. Батькам варто 

обговорити їх з дитиною до того, як вона почне читати підручник. 

7 Батькам варто звертати увагу на невербальні сигнали. Відомо, що 

невербальні способи передачі інформації є не менш значущою частиною 

спілкування. Тому дуже багато сигналів, особливо негативних, можуть бути 

передані досить просто, навіть якщо батьки самі про це не підозрюють. 

Напружені пози, зітхання, підняті брови й інші «мови тіла» – все це є 

невербальними відповідями на промахи дітей. Якщо вони досить чуйні, то 

швидко приймуть ці сигнали. Це тільки додасть напруженість у ваші 

взаємини, пов’язані з домашньою роботою. 

ПОРАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИ БАТЬКИ СВОЇМ ДІТЯМ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ 

При підготовці усних завдань 

 Пригадай, що розповідав вчитель на уроці. 

 Прочитай текст повністю, у разі необхідності скористайся малюнками, 

схемами, словниками. 

 Читай текст уважно, намагаючись запам’ятати найголовніше. 

 Щоб краще запам’ятати такий матеріал, як назви, визначення, дати, 

запиши їх у чернетці. 

 Закрий книгу і спробуй подумки уявити розділи або частини прочитаного 

тексту, спробуй переказати прочитане. 

 Прочитай текст ще раз, звертаючи особливу увагу на ті місця, які погано 

запам’яталися. 

 Розкажи прочитане «про себе» і вголос. 

 Якщо інформація погано запам’ятовується, можна написати короткий 

план прочитанного матеріалу і спробувати переказати зміст, 

використовуючи його. 

 

При підготовці письмових завдань: 

 Уважно прочитай завдання, подумай, які правила необхідно застосувати у 

вправі; якщо забув, то подивися у підручнику. 



 Якщо необхідно, подивися, як виконувалися аналогічні завдання на уроці 

у класі. 

 Виконуючи завдання, пиши, не поспішаючи, але й не занадто повільно. 

 Не відволікайся на сторонні справи. 

 Якщо не зрозумілий зміст вправи, попроси допомоги у старших. 

 Важкі завдання спочатку запиши у чернетку, а після перевірки батьків 

запиши у зошит. 

 


