 Перелік питань для обговорення батьків з дітьми, які допоможуть
впевнено почувати себе під час співбесіди:
 Чи володіє дитина основними поняттями (правий – лівий, великий –
маленький, верх – низ тощо)?
 Чи здатна дитина класифікувати предмети, наприклад, одяг, посуд,
овочі, фрукти, транспорт тощо?
 Чи може дитина утримувати в пам’яті і виконувати як мінімум три
вказівки?
 Чи виявляє дитина до чого-небудь підвищений інтерес? Чи є в неї хобі?
 Чи може дитина назвати і позначити основні предмети, які її оточують?
 Чи легко дитині відповідати на запитання дорослих?
 Чи може дитина пояснити призначення різних речей: щітки, пилососа,
холодильника?
 Чи може дитина пояснити, де розташовані предмети: на столі, під столом,
у столі.
 Чи спроможна дитина розповісти історію, що трапилася з нею?
 Чи чітко дитина вимовляє слова? Чи правильним є мовлення дитини з
точки зору граматики?
 Чи здатна дитина слухати інших, не перебиваючи?
 Чи здатна вона посидіти спокійно протягом певного часу?

 Чи розвинена в неї координація, чи сформовані моторні навички
(наприклад, чи може вона грати в м’яч, стрибати, спускатися чи
підніматися сходами)?
 Чи може дитина ідентифікувати схожі і несхожі форми?
 Чи може дитина помітити відсутність картинки, якщо їй спочатку
показали серію із трьох картинок, а потім забрали одну із них? Чи здатна
дитина розкласти серію картинок у певному порядку?
 Чи спроможна вона розрізняти слова, що починаються з різних звуків
(наприклад, сік – рік)?
 Чи може дитина повторити за дорослим кілька слів або цифр?
 Чи знає дитина свою адресу та номер телефону?

Шановні батьки! Ваші взаємини з дитиною, ваша роль у підготовці її до
навчання дуже важливі у подальшому шкільному житті дитини. Пропонуємо
вам перевірити себе за допомогою анкети (тут важливо відповідати чесно
хоча б перед собою).
Взаимоотношения детей и родителей

Проверим себя, ответив на вопросы теста «да», «нет», «иногда».
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по вопросам
воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не является ли
его поведение результатом вашего воспитания?
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело
может задержаться, а то и вовсе остановиться?

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно
необходимо?
6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических
принципов?
7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное
влияние?
8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного
развития ребенка?
9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?
10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа «у меня нет времени» или
«подожди, пока я закончу работу»?
За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ «иногда» — 1 и за
отрицательный — 0.
Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы конечно, имеете представление, но заняться
улучшением своих знаний в этой области никогда не поздно! Советуем начать прямо
сегодня!!!
От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же вам есть над
чем задуматься. А начать можно с того, чтобы ближайший выходной полностью
посвятить детям, забыв на время приятелей и «производственные» проблемы. И будьте
уверены, дети вас полностью за это вознаградят.
Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем
не менее, не удастся ли еще кое-что немного улучшить?

