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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ —

відображає бажання чи небажання дитини

навчатися. Від нього залежить входження

дитини в нову для неї діяльність, яка

відрізняється від ігрової своєю

обов'язковістю, розумовим напруженням, 

необхідністю подолання труднощів.



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ:

 обізнаність, яка характеризується обсягом знань

про навколишній світ, живу й неживу природу, 

соціальні явища

 рівень розвитку пізнавальної сфери: довільна

концентрація уваги, аналітичне мислення

(здатність розуміти суттєві ознаки і зв'язки між

явищами), раціональний підхід до дійсності, 

логічне запам'ятовування

 вміння і навички звукового аналізу слів, підготовка

руки до письма (певний розвиток тонкої моторики

рук і зорово-рухової координації)



ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ:

 чітке усвідомлення дитиною своєї внутрішньої позиції, 
статевої належності

 навички самообслуговування

 вміння підкорятися обставинам, поступатися при
потребі своїми бажаннями

 вміння опановувати себе, зважати на думку інших дітей;

 моральна зрілість (знання норм поведінки, позитивне
ставлення до цих норм, осмислена реалізація їх у
контактах з оточенням)

 уміння спілкуватися з учителем, учнями

 сформованість внутрішніх етичних норм та критичної
самооцінки

 здатність бачити позицію партнера, розуміти подвійний
зміст запитань тощо



ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ—

цей компонент проявляється в тому, що
дитина йде до школи охоче, радісно. Такі
переживання роблять її відкритою для
контактів з вчителем, новими товаришами, 
підтримують впевненість в собі, прагнення
знайти своє місце серед однолітків. 
Важливим моментом емоційної готовності є
переживання, пов'язані з самою навчальною
діяльністю та її першими результатами.



ВОЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ:

 вмінні керувати своєю поведінкою

 певному рівні розвитку пізнавальних процесів

 довільному сприйнятті, тобто вмінні не тільки

слухати, але й чути вчителя, товаришів

 довільному запам'ятовуванні і відтворенні, умінні

довільно виконувати дії, робити не тільки те, що

цікаво, а й те, що потрібно, доводити розпочату

справу до кінця



КОМПОНЕНТ УЗАГАЛЬНЕННЯ

ПЕРЕЖИВАНЬ ПОЛЯГАЄ:

 в узагальненому сприйнятті дійсності

 у втраті безпосередньої поведінки

 у довільності поведінки

 у здатності підкорятися певним правилам

і вимогам

 


