
      

   Nesielvartaukite, kad negalite duoti savo vaikams visų geriausiųjų pasaulio dalykų. 
Atiduokite visa, ką geriausia turite savyje. 

 

ATMINTINĖ BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS 

 

Į mokyklą su šypsena! 

Mokykla, kurioje gera! 

Mokymosi pradžia – didelių pasikeitimų metas ir išbandymas pačiam vaikui ir visai Jūsų 

šeimai. 

Pirmoko sėkmė mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas šeimoje. 

Vaikas turi žinoti, kad 35 minutes reikės būti susikaupusiam, teks klausytis ir išgirsti. 

Kaip Jūs galite padėti būsimajam pirmokui? 

 Mokykite vaiką saugiai elgtis gatvėje. Supažindinkite su keliu į mokyklą. 

 Skatinkite vaiko savarankiškumą. Mokykite patį apsirengti, užsirišti batų raištelius. 

 Skatinkite vaiką kalbėti. Nuolat leisdami laiką su vaiku kalbėkite, tarkite raides, skiemenis, 

žodžius, pastebėkite ir perskaitykite įvairius užrašus. 

 Skaičiuokite (kiek vaikas mato medžių, mašinų, namų ir pan.), lyginkite ko daugiau, ko 

mažiau. 

 Pratinkite vaiką, kad išklausytų kalbantį žmogų. 

 Mokykite netrukdyti savo sesutei, broliui, tėveliams, seneliams. 

 Mokykite vaiką orientuotis erdvėje, nuolat vartokite žodžius kairė, dešinė, viršus, apačia ir pan. 

 Mokykite saugiai naudotis žirklėmis. 

 Mokykite dirbti su popieriumi. Leiskite vaikams jį plėšyti, brėžkite ir kirpkite įvairias figūras. 

 Leiskite naudotis liniuote. 

 Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą. 

 Skatinkite vaiką kalbėtis apie mokyklą. 



 Mokykite vaiką nebijoti pasisakyti. 

 Mokyklines prekes pirkite kartu su vaiku ir apie tai kalbėkitės. Nepirkite visų priemonių iš 

karto. 

 Supažindinkite ir aptarkite su vaiku pasikeisiantį dienos režimą. 

 Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą. 

 Mokykite vaiką teisingai laikyti pieštuką ir tvarkingai spalvinti. 

 

Kad vaikas turėtų teigiamą nuostatą: 

 

 Niekada negąsdinkite vaiko mokykla, mokytojais. 

 Pagarbiai kalbėkite apie mokytojus, mokymą, mokyklą, o jei kas nepatinka ar kelia abejonių, 

aptarkite su klasės mokytoja, vaikui negirdint. 

 Stenkitės, kad mokslo metų pradžia taptų maloniu įvykiu vaikui ir visai šeimai. 

 Papasakokite vaikui malonių ar įdomių epizodų iš savo mokyklinio gyvenimo. 

 

Nenustebkite 

 

 Jei dėl pasikeitusio krūvio, naujų pareigų, laikinai pasikeis vaiko elgesys. 

 Jei vis dažniau vaikas patirs nuotaikų pokyčius. 

 Jei iš pradžių vaikas bus įsitempęs. 

        Efektyviausia pagalba vaikui, kad jam būtų mokykloje gera – supratimas, jog vaikui 

sunku, rami reakcija į vaiko elgesio ir nuotaikos pasikeitimus, padrąsinimas, jog susitvarkys su 

visais sunkumais. 

Sunerimkite 

 

 Jei elgesio pokyčiai, prasta nuotaika tęsiasi ilgiau nei 3 mėn. 

 Jei vaikas nuolat jaučiasi menkas ir nevertingas. 

 Jeigu vaikas tampa labai bailus, nepasitikintis savimi. 

 Jei vaikas nuolat yra liūdnas ar prislėgtas. 

 Jei vaikas nuolat skundžiasi nuovargiu, galvos skausmais ar kitais sveikatos sutrikimais. 



 

 

      Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje profesionalių pedagogų ir mokymosi 

pagalbos specialistų komanda visada pasiruošusi Jums padėti! 

Tėveliai, nepamirškite įsipareigojimų, kurie numatomi mokymosi sutartyje: 

 Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. 

 Parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką). 

 Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems, kitiems mokyklos bendruomenės nariams. 

 Tą pačią dieną informuoti vaikui neatvykus į mokyklą. 

 Apie vaiko išvykimą mokytis į kitą mokyklą, nedelsiant informuoti mokyklos administraciją. 

 Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. 

 Nuolat domėtis ugdymo(si) rezultatais. 

 Bendradarbiauti su pedagogais, pagalbos mokiniui teikimo specialistais, mokyklos 

administracija ugdymo(si) ir elgesio korekcijos klausimais. 

 Atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklos turtui. 

 Aktyviai dalyvauti mokyklos organizuojamuose susirinkimuose, renginiuose ir mokyklos 

savivaldoje. 

 Aprūpinti vaiką reikalingomis ugdymo(si) priemonėmis. 

 Rūpintis, kad vaikas būtų drausmingas ir laikytųsi mokyklos mokinio elgesio taisyklių. 

 

Patarimai tėveliams: 

 Nesistenkite būti tobuli tėvai – vaikams tokių nereikia. Jiems reikia mylinčių, suprantančių, 

kartais ir klystančių tėvų. Svarbu ne neklysti, o prisipažinti suklydus bei bandyti ištaisyti padėtį. 



 Atleiskite sau už klaidas, kurias jau esate padarę auklėdami vaikus, ir judėkite į priekį 

ieškodami konstruktyvių bei produktyvių buvimo kartu būdų. 

 Nebūkite kategoriški vaikams, kaip patys sau. Kategoriškumas ir per dideli reikalavimai sau, 

kaip tėvams, jus pavers antžmogiais, o vaikams skiepysite tik baimę, atstūmimą, nejaukumo 

jausmą. 

 Nepamirškite pasirūpinti savimi, savo poreikiais bei interesais. Vaikams nereikalingi neįdomūs, 

visko dėl jų atsisakę tėvai. 

 Būkite lankstūs ir kūrybingi. Vaikai skirtingi, tad ir bendrauti su kiekvienu reikia vis kitaip, 

savitai. 

 

 

Atmintinę parengė: pradinių klasių vyresnioji mokytoja Milda Medeckienė. 

 

 

 

 

 

 


