РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для встановлення зрілості дитини під час прийому
до 1 класу Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
І. ПИТАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
І. Уміння розрізняти звуки мови на слух.
1. Відібрати потрібні малюнки, показані вчителем:
2. Виділення звуку на тлі слова:
ІІ. Словниковий запас.
1. Називання предметів, що входять до різних логічних
груп.
2. Знаходження загальних назв.
3. Добір ознак для певного предмета.
4. Добір можливих дій до предмета.
5. Добір предметів до заданої дії.
ІІІ. Сформованість граматичних систем.

1. Добір прикметників (ознак):
ІV. Володіння зв’язною мовою.
1. Слухання усної розповіді дитини.
V. Орієнтування в просторі.
Наприклад:
1. Які магазини біля твого будинку?
2. На якому поверсі ти живеш?
VІ. Орієнтування за словесним описом.
Наприклад:
1. Подай, будь ласка, предмети, що лежать на столі, у
такому порядку…

ІІ. ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
І. Запас знань, навколишнє.
Наприклад:
1. Скільки тобі років? А скільки буде через рік?
2. Чим відрізняється стара людина від молодої?
3. Для чого потрібні очі?
4. Коли ти виростеш, ти будеш тіткою чи дядьком?

ІІ. Ставлення до школи – мотивація дитини до
навчання в школі.
ІІІ. Валеологія.
Наприклад:
1. Чим відрізняється літо від зими?
2. Півень кукурікає, а …?
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ІV. Природа.
Наприклад:
1. Пташки відлітають у теплі краї. Яка це пора?
V. Психологічна діагностика:
1. Групування предметів за ознаками.
2. Скласти із малюнків діафільм. Розповісти.
3. Діагностика короткотривалої пам’яті.

3. Песик живе у буді, а…?

ІІІ. ПИТАННЯ З РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
1. Зменшення і збільшення числа на кілька одиниць. Орієнтування на числовому відрізку.
2. Порівняння предметів за допомогою знаків.
3. Склад числа в межах 10.
4. Поміть закономірність. Закінчи малюнок.
5. Продовж логічний ряд.
6. Натуральний ряд чисел.

ІV. ПИТАННЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Завдання для встановлення вміння дитини чути, сприймати і відтворювати іноземну мову. Повторити за вчителем:
* звуки;
*слова;
*речення.

Оцінювання результатів
Показник для реєстрації: кількість правильних відповідей. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
Максимальний результат – 44 бали.
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