ЯК ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ ДО ВСТУПНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ
1) За декілька тижнів до призначеного дня діагностики зверніть особливу увагу на
режим дня (не перевантажуйте дитину навчальними заняттями, старайтесь
проводити заняття в ігровій формі, виділить більше часу на відпочинок та гру,
слідкуйте, щоб дитина вчасно лягала спати, висипалась, протягом дня була
бадьорою та активною).
2) Приділіть більше часу дитині, розмовляйте з дитиною, відповідайте на всі
запитання дитини розгорнуто та чесно.
3) Запрошуйте до дому своїх друзів, знайомих, сусідів. Нехай дитина звикає
спілкуватись з дорослими людьми, думати і викладати думки вголос.
4) Частіше схвалюйте свою дитину за гарні вчинки, за справи, які дитина
намагається зробити сама, старайтесь щоб критики було якомога менше.
5) Не робіть за дитину, дайте можливість все робити самостійно. Але реагуйте на
кожне прохання дитини про допомогу. Тобто допомагайте лише тоді, коли вас
просять.
6) Не порівнюйте успіхи вашої дитини з успіхами інших дітей, це може призвести до
зниження впевненості у власних силах.
7) Не залякуйте дитину школою, не критикуйте дитину за погано зроблене завдання
(це може знизити бажання вчитись, або взагалі йти до школи).
8) Поважливе ставлення до дитини та час на спілкування з дитиною (показуйте, що
вам цікаво, емоційне підкріплення, розвиток мови - дитина навчається у вас).
9) Обмежуйте перегляд телевізора та ігри на комп’ютері, дивіться мультфільми
разом з дітьми, пояснюйте, те що хочете щоб зрозуміла дитина.
10) Навчайте дитину вільно і невимушено спілкуватися не тільки зі своїми
однолітками, а й з дорослими.
11) Визнайте права дитини на помилки.
12) Напередодні діагностування спокійним тоном розкажіть дитині, що буде
відбуватись під час діагностики (зауважте, що треба розмовляти з дорослими
людьми так само, як і з вами; що треба сміливо, чітко та голосно відповідати на
запитання, рішуче виконувати завдання, нічого не боятись; підготуйте дитину до
того, що не слід боятись сказати щось не так, або зробити помилку).
13) Щоб дитина менше соромилась, відрепетуйте з нею бесіду заздалегідь.
14) В день діагностики батькам, або особам, що супроводжують дитину необхідно
демонструвати дитині впевненість, підтримку. Ні в якому разі не показувати
власні хвилювання, краще підготуйте себе. Пам’ятайте, дитину не лякає
діагностика, її лякають ваші хвилювання.

Будьте впевнені в своїй дитині, довіряйте їй, і вона обов’язково досягне
успіху.
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