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гаєтесь допомогти, розмірковуєте над тим, що потрібно, аби дитині 
в школі було цікаво. Кожна дитина також хвилюється, тому що 
попереду багато нового та невідомого. Цей інтерактивний посібник 
допоможе майбутнім першокласникам й першокласницям ознайо-
митися зі школою та основними шкільними правилами. Розгляда-
ючи малюнки, виконуючи завдання, обговорюючи запропоновані 
ситуації разом із дорослим, дитина позбавиться невідомості, яка її 
хвилювала й малюк із задоволенням буде збиратися до школи.   
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Навіщо ходити до школи?

Ці діти — школярі. Вони йдуть до школи. Ти теж ско-

ро підеш до школи і станеш школярем або школяркою. 

У школі ти навчатимешся, тому тебе ще називатимуть уч-

нем або ученицею. 

Я хочу  
навчитися 

швидко 
читати 
і лічити.

У школі  
я навчаюсь 

і граюсь!
У мені  

в школі  
багато 
друзів.

Я хочу  
більше  

дізнатися 
про  

тварин.

Мені  
подоба-

ється 
навча- 

тися.

1



Розглянь малюнки. Поміркуй і розкажи, чого можна 

навчитись у школі. 

Чого б ти хотів (хотіла) навчитися?

Чого можна навчитись у школі

2



B2 + ?=5

1

А 4

3



Навчальні речі — це предмети, які допомагають навча-

тися. Учні та учениці приносять їх до школи в портфелях. 

Знайди на малюнку й назви всі предмети, які допомо-

жуть тобі під час навчання. Які з них ти покладеш спочат-

ку в папку або пенал, а потім — у портфель? Які — відразу 

в портфель? Збери портфель: з’єднай потрібні предмети лі-

нією з пеналом або папкою, а потім — із портфелем.

Речі, які знадобляться в школі
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Приготуй для себе перекус: склади в коробку для сні-
данків продукти (проведи лінії). Що не можна покласти 
навіть у спеціальну коробку? Чому?

До школи можна 

взяти із собою малень-

ку улюблену іграшку. 

Намалюй її. 

Я твоя улюблена  
маленька іграшка.  

Візьми мене із собою. 
Якщо тобі буде сумно,  

я допоможу.
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