
 
Mokykite popieriaus lapą perlenkti pusiau, 

išilgai, ką nors išlankstyti.       

          Mokyklines priemones nupirkite anksčiau, 

kad vaikas galėtų su jomis susipažinti, susidėtų į 

kuprinę kelis kartus, vėl išsiimtų. Sulaukęs 

rugsėjo, vaikas bus su jomis susipažinęs ir 

apsipratęs, todėl neblaškys jo dėmesio nauji 

daiktai ir jis ramiai su jais susitvarkys. 

 
              

  Puoselėkime šeimoje ir mokykloje vaiko 
galias, lemiančias vaiko asmenybės vystimąsi 

ir socializacijos visuomenėje sėkmę.   
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Patarimai būsimų 
pirmokų tėveliams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes tikime, žmogus užaugs, jo viltys, jo 
troškimai. 

Maža sėkliukė visada didžiu medžiu užauga..... 
Tik reikia šilumos ir saulės spindulių.... 

                            (D. Kuliavienė) 
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Su džiaugsmu ir nerimu būsimieji 

pirmokai ir jų tėveliai laukia rugsėjo pirmosios. 

Tai gyvenimo etapas, kuomet nerūpestinga 

vaikystė darželyje ir namuose užleidžia vietą 

atsakomybei, pažinimo džiaugsmui mokykloje. 

                   Pagal dabartinius nurodymus, 

mokyklą pradeda lankyti vaikai, kuriems 

kalendoriniais metais sueina septyneri metai. Jei 

tėvai pageidauja leisti šešiamečius vaikus į 

mokyklą, vaikams atliekamas psichologinis 

mokyklinio brandumo testas. Remiantis jo 

rezultatais, psichologas patars tėvams, ar 

tikslinga vaiką leisti į mokyklą, ar jis sugebės 

mokytis,  ar rekomenduos neskubėti ir dar 

vienerius metus palaukti, nurodydamas vaiko 

silpnąsias puses, kurias per metus būtų galima 

sustiprinti. 

                   Mokymasis – tai labai rimta ir 

atsakinga veikla, kuriai reikia kryptingai ruoštis. 

Vaikas turėtų žinoti, kad mokykloje turės laikytis 

tam tikrų reikalavimų ir taisyklių. Pratinkite 

vaiką, kad jis išklausytų kalbantįjį (draugus, 

tėvus, senelius). Mokykloje reikės kasdien 

išklausyti daug žodinės informacijos. Svarbu, 

kad vaikas mokėtų reikšti pagarbą vyresniesiems 

ir draugams žodžiais ir veiksmais.  

                    Mokykite vaiką, kad neatsisakytų 

pradėtos veiklos dėl kitos. Priminkite, kad 

kiekvieną pradėtą darbą reikia užbaigti, nors 

veikla yra sunki ar mažiau įdomi. Skatinkite 

vaiko norą padaryti pačiam. Tegul pats rengiasi, 

tvarkosi savo rūbus, žaislus susideda į vietą, nes 

mokykloje pasibaigus vienai pamokai, greitai 

reikės susitvarkyti ir pasiruošti kitai. 

                   Skatinkite norą bendrauti ir žaisti su 

kaimynų vaikais, broliais, seserimis. Mokyklos 

kolektyvas didelis, vaikui teks išmokti bendrauti 

su daugeliu suaugusiųjų ir vaikų. Kalbinės 

komunikacijos kompetencija vaikui yra ypač 

svarbi.  

                  Pratinkite vaiką orientuotis laike 

(vakar, šiandien, rytoj). Įsitikinkite, ar vaikas 

skiria kairę ir dešinę puses, ar supranta sąvokas 

„daugiau“, „mažiau“, „vienodai“. Svarbu, kad 

vaikas orientuotųsi erdvėje, sąsiuvinio lape: 

aukštai, žemai, viduryje. Viso šito reikės rašant ir 

skaitant. 

                 Lavinkite mąstymo procesą, dažnai 

klauskite „kodėl“. Ko vaikas nežino, 

paaiškinkite, patikslinkite, bandykite atsakyti 

kartu. 

                 Prašykite, kad vaikas kalbėtų garsiai, 

aiškiai, atsakytų į klausimus pilnais sakiniais. 

Plėskite žinias apie vaiką supančią aplinką. Jei 

būsite prie upės, kalbėkite apie vandens gyvūnus, 

augalus. Būdami miške kalbėkite apie medžius, 

žolę, vabzdžius, paukščius, grybus ar uogas. 

Sode kalbėkite apie vaismedžius, sode augančias 

uogas bei vaisius, apie daržoves ir pan. Mokykite 

matyti grožį, pasidžiaugti supančia gamta, jos 

neniokoti.  

                  Jei pažiūrėjote programėlę vaikams ar 

filmuką, aptarkite su vaiku ką matėte, ką naujo 

sužinojote, koks teisingas veikėjo poelgis, o k 

negerbtinas. Mokykite skirti gėrį nuo blogio. 

                 Mokantis eilėraštuko ar pasakėlės 

padrąsinkite kalbėti aiškiau, garsiau, 

išraiškingiau, neskubėti ir vengti 

monotoniškumo. Sekite savo vaikams pasakas, 

dainuokite lopšines, pasakas iliustruokite 

piešiniais. Paskatinkite pačius vaikus kurti 

pasakas, mįsles. Vaikų vaizduotė labai laki, jie 

mėgsta fantazuoti  ir kurti. 

               Nupirkite spalvinimui skirtų knygelių, 

tegul spalvina viena kryptimi iš dešinės į kairę, iš 

viršaus į apačią, neišlendant už kontūrų. Tai 

padės pirmiesiems rašymo įgūdžiams formuotis. 

Leiskite vaikui dirbti su žirklėmis, gali karpyti 

senus laikraščius ar žurnalus, nes kirpimo 

įgūdžiai darbelių pamokėlėse bus reikalingi.  


