
Чи готова дитина до школи 

(тести логіка, пам'ять, увага) 

 
 В наш час вимоги до підготовки дітей зросли. Майже всі навчальні заклади 

пропонують пройти майбутнім школярам співбесіди і різноманітні тести, та їх 

результати мають вирішальне рішення про зарахування в школу. 

       Чи можуть  батьки самостійно, без допомоги фахівця, дізнатися чи готова дитина 

до школи?  

       Так, батьки можуть самостійно оцінити рівень готовності до школи за 

допомогою спостереження і відповідей на спеціальні питання, а 

також проведенням ряду тестів, які використовуються дитячими психологами при 

вступі до школи. 

 
Тест  на увагу “Знайди відмінності” 

Приготуйте два однакових малюнка, які відрізняються один від одного 5 -10 

деталями. Дитині слід розглянути малюнки 1-2 хвилини, потім розповісти які 

відмінності вона знайшла. 

 

Тест   на  слухову пам’ять . 

Підготуйте список з 10 слів, які дитина добре знає і які не пов’язані за змістом.. 

Попросіть дитину послухати слова, які ви прочитаєте . а потім повторити  ті,які 

вона запам’ятала. Коли дитина не зможе повторити певний ряд слів, зачитайте їй таку 

саму кількість слів, але інших (для цього слід підготувати інший список слів).Якщо за 

другим разом  дитина не впоралася з цим словесним рядом, то перейдіть до 

наступного доти, доки дитина не .зможе відтворити задану кількість слів. Дитина 

шести років правильно відтворює ряд з 5—6 слів. 

Кількість слів, яку дитина може повторити за вами, і є обсягом її слухової 

короткочасної пам’яті на слова. 

  

Узагальнення. 

Назви одним словом: шарф, шуба, шапка-це … 

Назви одним словом: крісло, ліжко, стіл- це … 

Назви одним словом: каструля,блюдце, тарілка -це … 

Назви одним словом: кросівки, чоботи, сандалі- це … 

Назви одним словом: літак, потяг, мотоцикл- це … 

Назви одним словом: капуста, буряк, картопля, -це … 

Назви одним словом: кухар, перукар, продавець-це … 

Назви одним словом: рубанок, молоток, пила -це … 

Назви одним словом: зошит, олівець, портфель, пенал це … 

Назви одним словом:клен, дуб, верба- це … 

Завдання 5. Знайди зайве. 

Тест може бути як о вигляді картинок так о вигляді ряду слів 

  

Орієнтовні ряди слів: 

Стіл, стілець, ліжко, підлога, шафа. 

Молоко, джем, масло, сметана, сир. 



Черевики, чоботи, шнурки, валянки, тапочки. 

Молоток, викрутка, пилка, цвях, сокира. 

Солодкий, гарячий, кислий, гіркий, солоний. 

 

Тест “Складання розповіді за малюнками“. 

Підготуйте  малюнки із серії “історії-комікси”, розріжте їх. Для дитини 6 –ти років 

досить 4-5 малюнків, об’єднаних одним сюжетом. 

Малюнки перемішуються і пропонуються дитині: “Якщо розташувати ці малюнки 

по порядку, вийде історія, а щоб правильно розкласти, потрібно здогадатися, що 

було на початку, що в кінці, а що-в середині.” Слідкуйте, щоб дитина  розкладала 

картинки  зліва направо, по порядку в рядок. 

Високий рівень виконання завдання: дитина правильно розклала малюнки, змогла 

скласти за ними розповідь, використовуючи поширені речення. 

  

 

Більше тестів  : 

 

http://www.babycenter.com.ua/testirovanie-pri-postuplenii-v-shkoly-

uk.html  http://doshkilnyk.in.ua 

 

Як правило, всі компоненти психологічної готовності до школи, за умови 

нормального розвитку дошкільника , формуються без будь-яких додаткових зусиль. 

Це відбувається, якщо дитина багато грається з однолітками, дорослими  у  сюжетно-

рольові ігри, в ігри за правилами, малює, ліпить, аплікує, складає пазли, конструктор 

та, звичайно, слухає казки, оповідання, переглядає розвиваючі мультфільми. Саме 

такий підхід забезпечує умови для повноцінного розвитку дитячої особистості та 

сприяє успішному  навчанні  дитини в  школі в майбутньому. 
 

http://www.babycenter.com.ua/testirovanie-pri-postuplenii-v-shkoly-uk.html
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