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Успішна адаптація до шкільного життя залежить від рівня готовності дитини до 

навчання в першому класі, сформованості основних передумов навчальної діяльності. Чим 

краще готовий організм дитини до всіх змін, пов’язаних із навчанням в школі, до 

труднощів, яких не уникнути, тим легше вона їх подолає, тим спокійнішим буде процес 

пристосування до школи. 

Список літератури містить статті з періодичних видань і збірників з 2015 року, які є у 
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науки України. 
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з першокласниками в адаптаційний період: 

із сайту Міністерства освіти і науки України 

Навчальні матеріали на 1 тиждень 
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Наказ 923 Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для 

учнів першого класу у Новій українській школі 

Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу 
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Модельна навчальна програма з Я досліджую світ. І цикл (1-2 класи) 
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