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RUOŠIAMĖS Į PIRMĄJĄ KLASĘ 
Prieš mokyklą nėra taip svarbu ar vaikas moka gerai skaityti ir rašyti. Kur kas  svarbesni 

yra vaiko savarankiškumas, jo socialiniai įgūdžiai. Ar jis geba pats apsirengti, susidėti tvarkingai 
savo daiktus, ar susitvarko savo žaislus, rašymo priemones. Ar moka užmegzti pokalbį su 
nepažįstamais vaikais. Ar sugeba prisitaikyti prie naujos aplinkos. 
Pirmokas turi gebėti pasirūpinti savimi t. y. nueiti į tualetą, persirengti, užsirišti batus, susidėti 
vadovėlius, prisiminti, ką reikia atsinešti ir ką padaryti namuose.  

Taip pat labai svarbus bendravimas su kitais vaikais ir mokytoja. Gebėjimas bendrauti 
ir bendradarbiauti, spręsti konfliktus, dalytis priemonėmis, kantriai išlaukti mokytojos dėmesio ar savo 
eilės ženkliai palengvina pirmoko naštą.  

 

Pirmai klasei vaikas ruošiamas ne paskutiniais mėnesiais, o nuo pat gimimo. Daugybę 
itin svarbių ir naudingų dalykų galima aiškintis ir mokytis natūraliai kasdienėje veikloje. 
Savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti savimi tėvai lavina nedarydami to, ką vaikas gali padaryti 
pats. Tai, ką vaikas išmoksta daryti pats, nebereikia daryti už jį. Išmoko rengtis, tegu rengiasi pats. 
Drabužius pirkti įvairius ne tik su užtrauktukais ar su lipdukais, bet ir su sagomis, raišteliais. Tada 
nekils problemų vėliau, nes daugumoje mokyklų mokiniai dėvi uniformas (dažnai būna švarkai, 
marškinėliai).   

Namuose tėvai gali su vaiku aptarti dienos įvykius. Jei kilo problemų dėl elgesio, daiktų 
nepasidalijimo, pirma turėtų skatinti vaikus laikytis taisyklių,  pačius spręsti problemas ne kumščiais, 
o naudojant kalbą.   

Yra nuomonių, kad jei vaikui neįdomu su kitais vaikais, tai ir neverčiam bendrauti. Tačiau 
tokiam vaikui gali būti sunku bendradarbiauti su bendraklasiais, o mokyklinis gyvenimas 
neįmanomas be bendradarbiavimo. Jei vaikas nedrąsus, reiktų drąsinti daugiau giriant, formuojant 
tikslus. Jei kyla elgesio problemų, muštynės, daugiau dėmesio skirti emocijų pažinimui ir valdymui, 
konfliktų sprendimui, mokymui susitarti. 



2 
 

Kaip padėti vaikui susidraugauti su kitais? 
Pabandykite paieškoti tų vietų kur renkasi vaikai su panašiais 
pomėgiais. Tai gali būti žaidimų aikštelės, žaidimų kambariai 
ar tiesiog kiemas. Leiskite vaikui neštis žaislų į kiemą, kurių 
jam pačiam tikrai nebus gaila ir galės dalytis su vaikais. Galite 
padėti sugalvoti vaikui žaidimus, ką jis gali pažaisti 
susipažinęs su naujais vaikais. Pradžiai galime leisti pavaišinti 
draugus užkandžiais, bet tai neturėtų tapti kasdienybė. Greit 
vaikai išmoksta pirkti draugus už skanėstus, o tai jau nėra 

gerai. Daugiau pasitikėkite savo vaiku, per daug klausimų vaikui gali kelti minčių, kad daro kažką ne 
taip. Jei vaikui sunkiau bendrauti, pasiūlykite jam suorganizuoti vakarėlį namuose. Vaikai pykstasi 
dažnai, bet dažniausiai trumpai, nes jie dar mokosi sutarti. 

Žmogus labiausiai nerimauja dėl to, ko nepažįsta, kas nauja ir nepatirta (arba dėl buvusios 
blogos patirties). Jeigu bus suteikta galimybė susipažinti su mokyklos aplinka, pasinaudokite ja. 
Vaikai, savo akimis iš anksto pamatę mokyklos koridorius, klasę, lauko erdves, savo mokytoją, rugsėjį 
bus ramesni.  

Į pasirengimo mokyklai procesą, pagal galimybes, įtraukite ir vaiką: drauge 
aptarkite, kokius mokyklos reikmenis, aprangą, avalynę pirksite. Leiskite vaikui dalyvauti pasirenkant 
kai kurias priemones, nes taip vaikas jaus didesnę atsakomybę ir už tų daiktų naudojimą. 
Rekomenduojama su vaiku ,,parepetuoti“ ėjimą į mokyklą, leisti apsiprasti su uniforma, ją kelis kartus 
pasimatuojant. 

Artėjant rugsėjui pamažu pereikite prie būsimos dienotvarkės: miego, mitybos, 
aktyvumo laiko. Aiški dienotvarkė, pastovus kasdienis ritmas, malonūs ritualai prieš miegą dažnai 
padeda susitvarkyti su nedideliais elgesio ir emocijų sunkumais. Kad keltis anksti būtų malonu ir 
smagu reikia turėti kasdienius ritualus. Svarbiausias iš jų yra laiku nueiti miegoti. Geriausia 9 val. 
vakaro. 7 metų vaikas per parą turėtų miegoti vidutiniškai apie 11 val. Mokyklinukui jau gali patikti 
pačiam keltis pagal žadintuvą. Kuo labiau pasitikėsite vaiku, tuo jis bus savarankiškesnis. Galite sutarti, 
kad jau lipa iš lovos po antro ar trečio skambučio. Kitas variantas vaiką žadinti įjungus ritmingos 
muzikos, pagal kurią galima padaryti rytmetinę mankštą. Labai naudinga mokyti vaikus ryte 
nusišypsoti sau veidrodyje ir pasisveikinti su mieliausiu žmogučiu žemėje – pačiu savimi. Tas 
patarimas galioja ir tėveliams. Jei tėvai gerai nusiteikę ryte, lengviau ir vaikams smagiai išsiruošti į 
mokyklą. Tačiau morališkai reikia pasiruošti, kad gali būti visokių rytų. Pirmaklasiui kartais būna 
skaudi ir netikėta realybė, kad gyvenime yra ne tik malonūs ir smagūs dalykai, bet ir pareigos, 
užduotys, kurias būtina atlikti, nors jos ne visada smagios ir geidžiamos. Šiuos sunkumus lengviau 
įveikia tie vaikai, kurie namuose turi kasdienių įpareigojimų, leidžiančių pasijusti svarbiais ir 
naudingais. Atsakingumą ir gebėjimą išlaukti padeda ugdyti vaikų nuoširdus padrąsinimas ir 
paskatinimas maloniais dalykais už atliktus įpareigojimus.  
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Su vaiku apie mokyklą reiktų kalbėtis, ne nuogąstaujant „O kaip tau ten vaikeli bus“, bet 
suteikiant pasitikėjimo. „Tau pavyks...“, „Aš pasitikiu tavimi, tu gali...“ „Aš žinau, tu sugebėsi...“. 
Apie mokyklą ir mokytojus su vaiku ar vaikui girdint kalbėkite tik pozityviai, bendraukite ir 
bendradarbiaukite su mokytojais, dalyvaukite susirinkimuose, klasės ir mokyklos renginiuose. Taip 
vaikai ne tik jausis svarbūs, bet ir supras, kad mokykla teikia džiaugsmą, o ne tik įtampą.  

Adaptacija mokykloje paprastai trunka iki pusės metų. Į specialistus reiktų kreiptis, jei: 
• padažnėja pykčio priepuoliai, muštynės vyksta dažniau nei 1 kartą į savaitę;  
• negebėjimas sukaupti dėmesio ir išsėdėti klasėje pamokos metu tęsiasi daugiau nei kelis 

mėnesius;  
• nekalbama ir nebendraujama su kitais vaikais ar net mokytoja daugiau nei 2 mėnesius;  
• sukyla nerimas mokykloje taip, kad vaikui ima skaudėti pilvą, galvą, pykina daugiau kaip 2 

kartus į mėnesį. 

Visada stenkitės vaiką išklausyti ir nebarti. Nesmerkti garsiu pasipiktinimu nei kitų 
vaikų elgesio, nei savo vaiko. Nepulti iš karto skambinti mokytojai, administracijai ar kitų mokinių 
tėvams. Pirmiausia ramiai išsiaiškinkite su vaiku. Tarkitės su vaiku, ar jis pats gali išspręsti problemą, 
ar jam reikia jūsų pagalbos. Jei vis tik reikia pagalbos, paklauskite ar jis pats pasakys mokytojai, o jums 
pabūti šalia. Ar jis bus šalia, kai jūs kalbėsite. O gal net pokalbis gali vykti ir be vaiko. Svarbiausia, 
pasidžiaukite, kad vaikas jums pasipasakojo, o ne nutylėjo. Pažadėkite, kad visada galėsite ir norėsite 
sužinoti, kas vyksta mokykloje. Vaikai nenori būti skundikais, tad kartais džiaugiasi, kai be jų 
pasikalbame su mokytojais.  

 Jei šeimoje pirmas vaikas išeina į mokyklą, tai sutampa su šeimos krize. Tėvams viskas 
yra nauja. Jų pirmagimis savarankiškėja. Kuo toliau tuo tėvų reikšmė vaiko gyvenime mažės, didės 
draugų reikšmė. Vaiko poreikiai ir reikalavimai išauga. Tėvams kils daug klausimų: Kiek vaiką 
vesti/nuvežti į mokyklą, o kada jis jau gali pats nueiti ir grįžti iš mokyklos? Į kokius būrelius leisti? Ar 
ruošti pamokas kartu? Kas atsakingas už knygų susidėjimą į kuprinę? Tėvams reikia išmokti didinti 
atsakomybę vaikams už jų pačių elgesį. Kai tėvai pasitiki vaikais, juos išklauso ir padrąsina, auga 
vaikų pasitikėjimas savimi, didėja jų savarankiškumas, o kartu ir noras mokytis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal psichologės Vitalijos Mikutaitienės publikacijas 

Kilus klausimams apie 
vaiko pasirengimą mokyklai ar 
adaptacijos sunkumus, galite 
pasitarti su Šiaulių r. švietimo 
pagalbos tarnybos socialine 
pedagoge Jolanta Petraite 

tel. Nr. 8 600 27031 
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