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Забезпечення наступності між 
дошкільною і початковою 
освітою в навчанні грамоти   
   дітей 6-7 років 
 



1 клас ! 

Сучасна школа висуває до 
першокласників низку вимог 
(читання, друкування літер, 
звуко-буквенний аналіз слів, 

письмо букв і їх з’єднань, лічба у 
межах 20 (пряма і обернена), 
склад числа 10, розв’язування 

простих задач, певне коло знань 
про довкілля тощо), дотримання 

яких передбачає серйозну 
підготовку на етапі дошкільного 

навчання. 
 



Успішність навчання дитини в початковій ланці 
освіти багато в чому залежить від рівня  
сформованості в дитини фонетичної компетенції 
як складової мовленнєвої компетенції.  
 



У вирішенні проблеми наступності і перспективності важливе 
місце посідає забезпечення мовного розвитку дітей старшого 
дошкільного і молодшого шкільного віку. Щоб успішно 
розв'язати проблему наступності в навчанні рідної мови, 
потрібно насамперед забезпечити єдиний рівень підготовки 
дітей, що приходять до першого класу, і удосконалити процес 
навчання рідної мови в школі, встановивши логічні зв'язки між 
мовною підготовкою дошкільників і молодших школярів. 

Хочу читати! 



 Це запобігатиме дублюванню, сприятиме розвантаженню 
програми від зайвого і другорядного матеріалу, створенню 
цілісної системи навчання, що будується на поступовому, 
раціональному розширенні знань, умінь і навичок учнів, на 
глибшому усвідомленні змісту матеріалу.  



 
 

Для визначення основних напрямів методичної системи 
навчання рідної мови дошкільників і молодших школярів 
слід звернутися до  навчальних програм. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF


 Формування вміння вчитися;  
 Формування комунікативних 

умінь; 
 Гармонійний розвиток усіх видів 

мовленнєвої культури; 
 Соціокультурний розвиток 

особистості 
 

Державний стандарт початкової 
школи з навчання української мови 
передбачає 
 



У дошкільну підготовку переноситься значна частина змісту 
шкільного навчання грамоти, що пов'язана з початковим читанням 

і письмом, розвитку фонематичного слуху, збагачення словника 
дітей, формування мотивації навчання 

 





Випускники ДЗН володіють 
прийомами звукового і 
складового аналізу слів за 
схемою та без неї. Вони 
розрізняють і виділяють голосні 
й приголосні 

(тверді й м’які) звуки.  



Добукварний період 



Формування 
навичок 

1 клас 

технічних – уміння правильно 
користуватися письмовим 
приладдям, координувати рухи 
руки, дотримуючись гігієнічних 
правил 
 

графічних – уміння правильно 
зображувати окремі елементи 
букв, букви, склади, слова 
(правильний нахил, розмір, 
положення букв на лінії рядка) 
 

орфографічних -  
уміння грамотно 
писати 



Цей напрям потребує наступності й 
перспективності під навчання грамоти 



Алфавіт; 
Звукове позначення 
літер; 
Читання по складах 
 
Друкування; 
 
 



Першокласники 

Добукварний 
період 

Букварні тексти вже цілими словами і лише окремі з них — 
по складах. Першокласник набуває вміння ділити слова на 
склади (наприклад, із відкритим складом, зі збігом 
приголосних звуків тощо) 
 





ся 
грамоти 

1-Б 



Види мовленнєвої діяльності 

розповідь; 
 бесіда; 
 спостереження за явищами живого 

мовлення;  
робота над загадками, 

скоромовками; 
слухання звукозаписів; 
 інсценізація відомих казок. 
 



І 
Ігрова діяльність  



І Ігрова діяльність  



І Ігрова діяльність  



Основний принцип побудови програмового 
матеріалу з мовленнєвого розвитку: 



Основні напрямки методичної роботи  

Взаємовідвідування відкритих занять у дошкільних 
навчальних закладах і уроків у початковій школі 

Проведення днів відкритих дверей в ДНЗ та школах 
для батьків дітей старшого дошкільного віку. 
Вихователів ДНЗ та вчителів 

Участь у спільних педагогічних радах, семінарах-
практикумах, конференціях, консультаціях, 
тематичних виставках тощо 

Проведення круглих столів за участю адміністрацій 
та методичних служб навчальних закладів, 
взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом 
між педагогами ДНЗ та школи з питань реалізації 
наступності 

 



Отже,  узгодженість, взаємозв’язок, 
зацікавленість між школою та 

ДНЗ  і  батьківською  громадськістю  дає 
змогу вирішити проблему наступності 

дошкільної і початкової освіти, допоможе 
дитині стати успішним учнем. 


