
Mano vaikas – būsimas pirmos klasės mokinys(-ė), kaip tam pasiruošti? Kaip galiu padėti 

vaikui? 

Jūsų vaikas keliaus į pirmą klasę, tai įvykis, kuris reiškia pokytį ne tik jūsų vaikui, bet ir jums patiems – būsimo 

pirmoko tėvams.  

Tam, kad jūsų vaiko adaptacija mokykloje būtų kuo labiau sėkmingesnė, dalį pasiruošimo turėtumėte atlikti 

dar prieš ateinant į pirmąją klasę, taip ir sau, ir vaikui padėsite priimti pokyčius ir pereiti į naująjį etapą. 

Toliau pateikiamos rekomendacijos ir veiksmai, kuriuos galite atlikti vasaros metu, prieš rugsėjo 1-ąją.  

 Svarbu ir jums, ir vaikui priimti ir susitaikyti su mintimi, kad nauja vaiko veikla, ėjimas į mokyklą, yra 

privalomojo pobūdžio, to galima pasiekti per pokalbius ir aptarimus. 

 Žinodami, kad ėjimas į pirmą klasę yra neišvengiamas ir būtinas, neturėtumėte klausti vaiko, ar jis to 

norėtų, nes galite sulaukti atsakymo „ne“, nors nebegalite nieko pakeisti. Klausdami vaiko nuomonės 

apie neišvengiamus dalykus, galite sukelti vaikui iliuziją, jog jis gali tai nuspręsti. 

 Kartu su vaiku pasižiūrėkite į kalendorių, raskite rugsėjo pirmosios dienos datą ir aptarkite, jog 

pasibaigus vasarai – jis / ji nebevaikščios į darželį (jeigu lanko), o eis į mokyklą. Svarbu, kad vaikas 

sudalyvautų darželio išleistuvėse ir rugsėjo pirmosios šventėje, taip patirdamas vieno etapo pabaigą ir 

kito pradžią. 

 Kartais vaikams gali būti neramu ir liūdna, jog reikės atsisveikinti su darželio draugais bei pereiti į kažką, 

kas jiems dar nesuprantama, nepažįstama (ypatingai jeigu šalia neturi jokio vyresnių brolių ar seserų 

pavyzdžio), todėl jeigu matote, kad vaikas išsako daug nerimo ir baimės dėl būsimos situacijos – 

paskatinkite vaiką apie tai išsikalbėti ir būkite drąsus priimdami vaiko nerimą, t. y. nesistenkite kuo 

greičiau nuraminti, suteikti per daug optimistinių vilčių arba drąsinti, kai vaikas būgštauja. Kvieskite 

pokalbiui, pvz.: „Suprantu, kad tau liūdna/pikta/ baugu dėl to, pakalbėkime apie tai.“ Šia tema gali tekti 

kalbėtis daugiau negu vieną kartą.  

 Gąsdinti, liūdinti, neraminti gali ne tik ateities nežinomybė, bet ir atsisveikinimas su pažįstama 

praeitimi. Tai, kad jūsų vaikas šiame vaiko gyvenimo etape galimai jaus nerimą, baimę, liūdesį, yra 

normalu. Nepamirškite, nors jo arba jos lauks naujas jaudinantis patyrimas, vaikas gali išgyventi ir 

nusistovėjusio gyvenimo būdo netektį arba netgi draugystės ryšių praradimą. Padėkite savo vaikui 

išgyventi šiuos jausmus kalbantis ir būnant šalia.  

 Atkreipkite dėmesį ar kalbėdami apie mokyklą, būsimus mokytojus ir patį mokymosi procesą, 

atsiliepiate palankiai ir pagarbiai. Prisiminkite, kad jūsų nuomonė apie mokyklą ir jos sistemą yra svarbi 

vaiko mokymosi motyvacijos dalis. Būsimas mokinys turėtų jausti jūsų palaikymą naujoje veikloje ir 

naujoje vietoje. Jeigu yra priešingai - jūsų asmeninės patirtys, nuostatos arba nuoskaudos, trukdo 

teigiamai kalbėtis apie artėjantį pokytį – būsimas mokinys(-ė) gali išgyventi vidinį konfliktą, jog jo 

būsima veikla susijusi su tuo, kas jums nepatinka, tai gali sukelti papildomą įtampą ir nesaugumą. 

 Jeigu turite galimybę, nuvykite kartu su vaiku prie mokyklos, kurią jis lankys. Kartu apeikite aplinkui, 

apžiūrėkite, kas yra šalia, kur stadionas, koks kelias yra iš mokyklos į namus ir pan. Jeigu ir jūs lankėte 

tą pačią mokyklą, pasidalinkite maloniais prisiminimais susijusiais su mokyklos pastatu, taip padėsite 

vaikui „prisijaukinti“ pačią mokyklos aplinką ir sumažinti nerimą. 

 Jeigu turite galimybę, kartu su vaiku užeikite į elektroninį mokyklos puslapį ir kartu pasižiūrėkite 

galerijos nuotraukas iš mokyklos švenčių, renginių, minėjimų, mokinių kelionių ir pan., taip suteiksite 

galimybę vaikui iš anksto pamatyti bent dalį mokyklos gyvenimo, tai taip pat puiki proga aptarti, kokios 

veiklos jo arba jos laukia. 

 Besiruošiant priimti naujoves, kartu su vaiku galite modeliuoti, fantazuoti apie galimas aplinkybes ar 

sunkumus, kurie gali atsirasti mokykloje. Sugalvokit kartu veiksmo planą, suvaidinkite galimus dialogus 

arba situacijas, atraskite kuo daugiau būdų, kaip tas situacijas galima būtų išspręsti. Kalbėjimasis, 



fantazavimas ir planavimas padės sumažinti nerimą, rasti naujų ir teigiamų elgesio būdų bei saugiai 

susitikti su nežinomybe ir taip ją pažinti. 

 Kalbėdami su vaiku apie mokyklą, mokymosi procesą, stenkitės pateikti kuo daugiau tikros informacijos 

– venkite  pagražinimo, gąsdinimo. 

 Keliaudami įsigyti priemonių mokyklai, keliaukite kartu ir leiskite vaikui dalyvauti šiame procese – 

išsirinkti pieštukus, rašiklį ir pan., kuriuos jam arba jai bus malonu naudoti.  

 Pagal turimas galimybes, įsirenkite vaiko mokymosi namuose vietą – stalą, kėdę, lentyną, lempą ir pan. 

Prisiminkite - rami, maloni mokymosi vieta yra svarbu, čia jūsų vaikas praleis daug laiko mokydamasis 

ir atlikdamas namų darbus. 

 Dažnai tėvai jaudinasi, kaip jų vaikams seksis mokykloje. Dažnai pradeda anksti mokyti raidžių, 

skaitmenų ir taip neretai atgraso mokytis dar jiems nepradėjus lankyti mokyklos. Pasiruošti svarbu, 

tačiau svarbu suprasti, ko būtent jūsų vaikui reikės, kad jam gerai sektųsi mokykloje.  

 

„Per savo profesinę veiklą nesutikau nė vieno vaiko, kuris nemokėtų skaityti ar rašyti, tačiau pažinau daugybę 

bijančių ar nemėgstančių mokyklos, save labai menkai vertinančių ir nepasitikinčių savimi vaikų.“ Vaikų ir 

paauglių psichologė psichoterapeutė, „Paramos vaikams centro“ įkūrėja ir vadovė  

dr. Aušra Kurienė 

 

Akademinis pasiruošimas mokyklai yra svarbus, tačiau nėra svarbiausias. Prisiminkime, kad vaiko poreikis 

mokytis yra prigimtinis ir natūralus, jis jau yra. Mūsų, suaugusiųjų, užduotis yra šį poreikį patenkinti, palaikyti. 

Pozityviai stiprinti norą pažinti, atrasti, išrasti, sukurti, suprasti, pasakyti, bandyti. 

Tam, kad vaikas galėtų mokykloje jaustis ramiai, saugiai, pasitikėtų savimi, jis, ji turi turėti šiuos pagrindinius 

įgūdžius: 

 Orientuotis erdvėje: mokyklos patalpose, žinoti kelią į mokyklą ir namo ir kt., žinoti, kur sąsiuvinio lapo 

kraštas, vidurys, kairė, dešinė, viršus, apačia ir pan. 

 Orientuotis laike: suvokti metų sandarą, savaitės struktūrą, dienotvarkę, suprasti laiko tėkmę 

(valandos, minutės, rytas, vakaras, savaitgalis, atostogos ir kt.). 

 Pasirūpinti savimi: apsirengti ir persirengti, laiku nueiti į tualetą, tinkamai tvarkyti savo asmeninius 

daiktus, sutvarkyti darbo vietą, mokėti prašyti pagalbos, kai nepavyksta susitvarkyt pačiam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija parengta remiantis šiais leidiniais: 

A. Kurienė (2016). Kaip užauginti žmogų. Mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. Alma littera: Vilnius. 

R. V. Pivorienė, J. Šabliauskienė (2011). Mano vaikas – mokinys. Leidinys tėvams. SPPC: Vilnius. 

Labai svarbu, kad būdami būsimo pirmoko(-ės) tėvais, suprastumėte ir 

pripažintumėte šiuos kelis dalykus: 

 Mokykloje vėliau ar anksčiau vaikas susidurs su kokiomis nors nesėkmėmis. 

 Tėvų užduotis – ne apsaugoti vaiką nuo nesėkmių, bet mokyti jas įveikti. 

 Nesėkmės įveikimas padeda vaikui ugdyti valią, suprasti ir prisiimti atsakomybę už 

mokymąsi ir elgesį. 

 Neužbėgti už akių visoms galimoms vaiko klaidoms, leisti jam klysti ir pasimokyti 

iš savo klaidų. 

 



Pagalbos mokiniui specialistai: psichologas 

Kylantys klausimai tėvams, į kuriuos galėtų padėti atsakyti psichologas: 

• Kaip aš galiu padėti savo vaikui, kurio laukia naujas pasaulis – mokykla? 
• Ar mano vaikui pavyks gerai mokytis? Kaip galėsiu jam padėti? 
• Ar mano vaikas turės draugų? 
• Ką man reiškia būti pirmoko mama arba tėčiu? Kas mūsų dabar laukia? 
• ... 

Klausimai, kurie galbūt kyla būsimam mokiniui: 

• Kas manęs laukia? 
• Ar man pavyks viską gerai atlikti? 
• Kas pasikeis mano gyvenime? 
• Ar turėsiu draugų? 
• Ar aš būsiu kitoks? 
• Aš dar kažko nemoku, ar tai yra negerai? 
• ... 

Į šiuos ir į daugiau kylančių klausimų gali padėti rasti atsakymą mokyklos psichologas 

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje dirba psichologė Greta Jusevič vykdanti vaikų ir paauglių psichologinį 

konsultavimą bei tėvų / globėjų konsultavimą tėvystės klausimais. 

Kontaktai susisiekimui 
El. p. greta.jusevic@radvilaites.lt 
Tel. nr. +3706 4100 167 
315A kabinetas (III aukštas) 
 

Primename apie galimybę konsultuotis tėvystės klausimais anonimiškai, paskambinus į Tėvų liniją, kur konsultuoja 

psichologai, turintys patirties vaiku, paauglių ir šeimų konsultavime. 

Daugiau informacijos: https://www.tevulinija.lt/ 
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