
Готово ли е детето 
Ви да бъде 
първокласник



Какво е необходимо 
да знаят родителите 
на първолаците



Всяко дете постъпва в първи клас с надеждата, че всичко в 
училище ще е наред: учителката ще е добра, всички деца ще 
му бъдат приятели, а то ще се справя отлично.

Детските и родителските очаквания се сбъдват 
единствено тогава, когато детето е психологически 
подготвено за училище.



Психологическата готовност е 
комплекс от:

Личностно - социална;
Интелектуална;
Мотивационна;
Емоционално - волева готовност



Психологически детето не е готово   
за училище, когато:

- Не успява да се съсредоточи в час и често се 
разсейва

- Не се придържа към шаблонни действия и решения
- Не проявява необходимата инициатива
- Изпитва затруднения при общуването с възрастни 

и връстници по отношение на учебната дейност
- Не може да се придържа към работния режим на 

класа



Психологическата готовност в училище, 
не идва от самосебе си, а се формира 
постепенно:
- В игрите;
- В заниманията;
- В общуването с възрастните и връстниците;
- В процеса на формиране на традиционните 

училищни навици като:
• отношение към вещите,
• спазване на правила, 
• отговорност,
• респект към авторитети 



Личностно – социалната готовност включва:
- Умения за общуване с други деца
- Проява на инициатива при общуване или проява на 

пасивност – чака да го поканят другите деца
- Готовност да се съобразява с интересите на другите деца
- Умение да отстоява мнението си
- Умение да разграничава разликата в общуването с децата, 

родителите и учителите и другите възрастни



До постъпването в училище, детето 
трябва да има достатъчно натрупан 
разнообразен опит при общуване с хора.



Интелектуалната готовност включва:

- Развитие на речта, езиковото богатство, 
умение да разказва на достъпни теми, в 
това число и за себе си;

- Развитие на паметта и фината 
моторика;

- Способност да концентрира 
вниманието си, да прави логични 
връзки;

- Умение да мисли, анализира, да прави 
изводи



Умението да пише, смята, решава елементарни 
задачи са навици, които се изграждат в училище.

Четенето е процес, който се овладява в 
домашна среда.
Стимулирайте изследователския интерес на 
детето, учете го само да търси отговори, да прави 
причинно-следствени връзки, активно да се 
интересува от заобикалящия го свят.



Мотивационната готовност включва:

- Наличие на познавателен процес, стремеж 
да научава нещо ново

- Положителна нагласа към училището, 
учителите, учебната дейност



Под формата на игра правете семейни занятия, 
които включват рисуване, оцветяване, 
изрязване, апликиране. 
Стимулирайте самостоятелността и волята на 
малкия човек.



Емоционално – волевата готовност включва:
- Способността на детето да прави не само 

това, което иска, но и това, което трябва;
- Да не се бои от трудностите, да излиза от 

ситуации самостооятелно;
- Адекватна самооценка и положителен 

образ за себе си;
- Умение за съсредоточаване и управление

на емоциите



За формиране на подобни качества ще помогне 
играта.
Игрите учат децата да изчакат реда си, с 
достойнство да губят, да измислят свои ходове, да 
реагират според обстоятелствата, да уважават 
победителите.
Постепенно детето ще развие способност за 
волево усилие.
Подкрепяйте го и го поощрявайте в неговите 
усилия!



Физиологичната готовност включва:

- Ниво на физическо развитие, в съответствие 
с възрастовите норми

- Развитие на фината моторика
- Пространствена ориентация и координация, 

в това число „око - ръка“
- Готовност за учебно натоварване



Училището е естествен и необходим етап от живота на детето.

Ролята на родителите е да го 
направляват и подкрепят.
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