
Ruošiamės į mokyklą 

Būsimųjų pirmokų tėvai, galvodami apie pasiruošimą mokyklai, neretai daugiausia dėmesio skiria 

raidžių ir skaičių pažinimui, nerimauja, ar vaikas turi išmokti skaityti, atlikti sudėties ir atimties 

veiksmus dar prieš pirmąją klasę. „Mokykla – tai vieta kurioje tu gali augti. Džiaukitės kartu, kad 

vaikas pradeda naują gyvenimo etapą, kupiną nuotykių, atradimų, galimybių. Apie mokytojus, 

veiklas ir mokyklą kalbėkite pozityviai. Nepergyvenkite, jei vaikas dar neskaito ir nerašo – 

kiekvienas vaikas turi savo tempą. Jei matote, kad vaikas nerimauja, nesmerkite, o išsiaiškinkite, 

kas kelia nerimą ir padrąsinkite“, – teigė J. Bortkevičienė. Ruošiant vaiką mokyklą itin svarbus 

mažylio savarankiškumas. Psichologė pataria nedaryti už vaiką to, ką jis gali pats, mokyklai ruoštis 

kartu, dar prieš rugsėjo pirmąją drauge susipažinti su mokytoja. Vaikas turi išmokti laikytis 

taisyklių – pirmiausia namuose, vėliau – jau mokykloje. Susipažinimui su nauja aplinka ir mokytoja 

labai tinka vasaros stovyklos, kai tokios yra rengiamos toje pačioje mokykloje. Taip pat svarbu 

ugdyti vaiko kalbą: kartu kurti istorijas, skatinti vaiką pasakoti, kalbėti pilnais sakiniais, mokytis 

eilėraščių, dainelių. Tačiau psichologė ragina nepamiršti, kad žaidimas tokiame amžiuje vis dar 

išlieka svarbiausia veikla pradinuko gyvenime: leiskite vaikams žaisti! Tačiau kalbant konkrečiau, 

svarbu, kad prieš eidamas į mokyklą vaikas jau būtų pasiruošęs: 

 Orientuotis erdvėje. Vaiką reikėtų supažindinti su mokyklos patalpomis, aplinka, parodyti 

jo būsimąją klasę. Taip pat su vaiku kartu pasivaikščioti nuo namų iki mokyklos, kad jis 

gerai žinotų ir kelią į ją. Svarbu išmokyti vaiką skirti puses (kairė, dešinė, kairės pusės 

apačia, viršus ir pan.). Taip bus lengviau orientuotis sąsiuvinyje ir vadovėlyje. 

 Pažinti ir suprasti laiką. Dar iki mokyklos vaiką derėtų išmokyti ir orientuotis laike: žinoti 

metų, mėnesių, savaitės sandarą. Taip vaikui bus lavinamas pažintinis suvokimas. 

 Pasirūpinti savimi. Psichologiškai ruošiant vaiką mokyklai, svarbu jam pradėti ugdyti ir 

savarankiškumą, kad jis mokėtų pasirūpinti savimi ir savo poreikiais. Kad žinotų ir galėtų 

vienas nueiti į tualetą, mokėtų tinkamai susitvarkyti savo darbo ar žaidimų aplinką, susidėtų 

ir nepamestų savo asmeninių daiktų. 

 Kontroliuoti savo impulsus. Kadangi mokykloje iš suaugusiųjų vaikas gauna kiek mažiau 

dėmesio nei namuose iš savo tėvų, jį svarbu išmokyti pagarbos tiek savo bendraamžiams, 

tiek ir mokytojams. Dažnai vaikai yra linkę elgtis spontaniškai, jiems pradžioje būna 

ganėtinai sunku valdyti savo impulsus, todėl susierzinę jie gali prikrėsti daug šunybių: 

susimušti, susierzinus atsistoti ir pabėgti iš pamokos ir panašiai. Dėl to labai svarbu vaiką iš 

anksto mokyti kontroliuoti save ir pernelyg audringai nereaguoti, tarkime, į netyčinius kitų 

vaikų prisilietimus ar pastūmimus. 

 Laikytis taisyklių ir būti kantrus. Ruošiant vaiką mokyklai svarbu jį mokyti klausyti 

suaugusiųjų, kad vaikas žinotų, jog turi elgtis ir užduotis vykdyti tik tuomet, kai to jo prašo 

mokytoja, o ne tuomet, kai pats to užsinori. Taip pat mažiesiems reikėtų paaiškinti, kad bus 

tokių situacijų, kuomet teks vykdyti tai, ką reikia, o ne tai, ko jie norėtų. Pamokyti, kad 

lankant mokyklą svarbu yra ruošti pamokas ir pirmenybę teikti namų darbams, o ne 

žaidimams ir kitai smagiai veiklai. 

 Toleruoti nesėkmes. Šį įgūdį tėveliai savo vaikams ugdyti turėtų jau nuo pat mažumės. 

Kartais reikia su vaiku pasėdėti ir pasikalbėti. Paaiškinti jam, kad kartais gali nutikti 

nesėkmių ir į jas nederėtų pernelyg audringai reaguoti. Vaikui patyrus nesėkmę pakanka jį 



paprasčiausiai apkabinti ir kartu išbūti, kol praeis liūdesys, padrąsinti, jam patarti ir 

paaiškinti, kad gyvenime pasitaiko visokiausių situacijų. 

Mokymuisi reikėtų išnaudoti kasdienio šeimos gyvenimo situacijas. Labai svarbu, kad 

mokymasis vyktų natūraliai ir būtų smagus. Nereikėtų  persistengti skatinant didaktinius 

pokalbius ir užverčiant vaiką užduotimis – taip jis gali prarasti norą mokytis. Labai griežtų ir 

kontroliuojančių tėvų vaikai neretai sunkiau sukaupia dėmesį ir priešiškai reaguoja į mokyklą. 

Galėtų pagelbėti trumpa atmintinė tėvams: 

 Mokykite vaiką apsirengti, nusirengti, susidėti savo rūbus (šio įgūdžio prireiks po kūno 

kultūros pamokų). 

 Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą bei kruopščiai jį atlikti. 

 Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą (pasibaigus vienai pamokai reikės greitai pasiruošti 

kitai). 

 Pratinkite išklausyti kalbantį žmogų (tai padės įsiklausyti į mokytojos aiškinimą bei 

skelbiamą užduotį). 

 Mokykite vaiką orientuotis erdvėje (kairė, dešinė, kairės pusės apačia, viršus ir pan.). Taip 

bus lengviau orientuotis sąsiuvinyje ir vadovėlyje. 

 Kelionių, išvykų metu stebėkite įvairius užrašus, tarkite raides, skiemenis, žodžius, 

dainuokite. 

 Skaičiuokite (kiek vaikas mato medžių, namų, mašinų….), lyginkite ko yra daugiau, ko 

mažiau. 

 Pratinkite skirti kairę ir dešinę puses (vaikai dažnai painioja rankas, nežino į kurią pusę 

suktis). 

 Klausinėkite vaiko “kodėl?“,  tegul jis atsako „todėl, kad…“.  Prašykite atsakyti pilnais 

sakiniais (tai padės rašant rašto darbus). 

 Mokykite naudotis žirklėmis 

 Mokykite dirbti su popieriumi. Parodykite, kad norimą figūrą galima iškirpti ir lapo krašte, 

ne tik viduryje. 

 Skatinkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti piešiniais. Mokykite deklamuoti 

eilėraščius išraiškingai, aiškiai, neskubant. 

 Leiskite vaikui pasidžiaugti naująja kuprine, rašymo priemonėmis bei kitais mokyklai 

skirtais daiktais. Tegu vaikas mokosi juos susidėti ir vėl išimti iš kuprinės. Taip rugsėjo 

mėnesį vaikas daugiau dėmesio galės skirti kitiems dalykams. 

 Įpratinkite vaiką saugiau elgtis gatvėje, parodykite saugiausią kelią į mokyklą. 

 Nepamirškite fizinės veiklos, judėjimas padeda atpalaiduoti kūną po įtemptos veiklos. 

 

 

 

 

 



Pradinio ugdymo pirmą klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 

metai. Pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, jei vaikas tokiam ugdymui subrendęs. 

Amžius yra svarbus, bet ne vienintelis subrendimo mokyklai veiksnys. Visi vaikai vystosi pagal tam 

tikrus dėsningumus, tačiau skirtingų vaikų raidos tempai gali būti labai įvairūs. Dažniausiai 

septynmetis jau moka paklusti kitam suaugusiam asmeniui, kai šalia nėra tėvų ir mokėti elgtis 

didesnėje vaikų grupėje. Vaikas turi būti pajėgus suvokti, kad jo reakcijos sukelia kitų reakcijas. 

Svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai: 

 Socialinė-emocinė branda: mokėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti su kitais 

žmonėmis (vaikais ir suaugusiais), laikytis taisyklių. Vaikas turėtų mokėti pasakyti 

svarbiausią asmeninę informaciją (vardą, pavardę, adresą), žinoti šeimos sudėtį, ką dirba jo 

tėvai. Jis turi būti tiek savarankiškas, kad galėtų pats apsitarnauti (nueiti į tualetą, 

persirengti, pavalgyti). Taip pat – būti pajėgus atsiskirti nuo tėvų keletui valandų ir saugiai 

jaustis kitų žmonių draugijoje. Vaikas turi gerai save vertinti Pasitikintys savimi vaikai nori 

imtis naujos veiklos, nes tiki, kad jiems pavyks, ne taip jautriai reaguoja į nesėkmes, 

nepasisekus iš pirmo karto, vėl mėgina. Vaikas turi pajėgti susikaupti ir išklausyti 

nurodymus bei atlikti užduotį iki galo. Socialiai ir emociškai brandus savo amžiui vaikas 

gali susivaldyti, kai yra piktas, nepatenkintas ar patyręs nesėkmę – jis žino, kad nepriimtina 

muštis, rėkti, gadinti daiktus. Jis neverkia vos tik kas nutinka ir nėra pernelyg drovus. Toks 

vaikas moka prisitaikyti prie kitų, palaukti savo eilės. Jis domisi aplinkiniais, supranta kitų 

jausmus ir moka į juos reaguoti, pripažįsta kitų žmonių teises. 

 Intelektinė branda: reikalingų mokymuisi pažintinių gebėjimų išlavėjimas, bendros žinios. 

Vaikas žino nemažai įvairių žodžių, gali papasakoti savo įspūdžius, kuria istorijas. Aiškiai 

taria daugumą kalbos garsų. Jam suprantama skaičių sąvoka, tokios daiktų savybės kaip 

dydis, svoris, spalva. Vaikas įsimena dainelių žodžius, eilėraščius. Samprotauja, daro 

išvadas, pastebi daiktų panašumus ir skirtumus, gali klasifikuoti juos pagal formą, spalvą, 

dydį, moka pasakyti formų ir spalvų pavadinimus. Skiria garsus, atpažįsta raides, gali kai 

kurias jų, bent jau savo vardo, parašyti. 

 Nuostata tapti mokiniu: Vaikas nori mokytis, suvokia save kaip būsimą mokinį, aktyviai 

domisi pasauliu, smalsauja, klausinėja, mėgsta vartyti knygas, prašo paskaityti, domisi 

raidėmis. 

 Vaiko sveikata ir fizinis pajėgumas. Turi būti pakankamai išlavėję vaiko judesiai, gera 

pirštų-riešo motorika bei akių-rankų koordinacija. Vaikas turėtų gerai kopijuoti linijas, 

figūras, spalvindamas laikytis kontūrų, taisyklingai laikyti pieštuką. 

Gebėjimų lavinimas vasaros metu 

Kalbiniai įgūdžiai. Gerai išsivystęs, taisyklingas kalbėjimas yra viena iš svarbiausių sėkmingą 

vaiko mokymąsi lemiančių sąlygų. Nepakankamai išsivysčiusi kalba trikdo vaikui save išreikšti, 

bendravimą su aplinkiniais. Vasara puikus metas papildomai lavinti vaiko kalbą. Pradedant eiti į 

pirmą klasę nebūtina mokėti skaityti. Taigi naudingiau ne versti vaiką skaityti patį, o skaityti jam. 

Raskite laiko kiekvieną dieną po 20 min. vaikams garsiai paskaityti kokį nors tekstą – žinoma, 

geriausiai tiks pasakėlė. Tokiu būdu lavėja vaiko girdimasis suvokimas, vaizduotė, turtėja žodynas. 

Vėliau jie padės lengviau formuotis skaitymo bei rašymo įgūdžiams. Klauskite vaiko klausimų, 

susijusių su ką tik girdėtu tekstu (pvz., kodėl taip atsitiko tam herojui). Tokiu būdu vaikas dar labiau 



įsigilins į girdėtą tekstą, mokysis jį analizuoti. Vaikai turi gebėti naudoti kalbą, kad išreikštų savo 

patirtis, pasakytų nuomonę, nuspėtų, kas bus ateityje, papasakoti, kas buvo praeityje. Kur nors 

keliaudami prašykite vaiko apibūdinti, ką mato aplinkui. Prašykite įvardinti įvairių daiktų savybes, 

apibūdinti veiksmus, susijusius su artima aplinka, ir paaiškinti, kodėl ir kaip tie veiksmai vyksta. 

Vaikai turi išmokti pasakoti paprastas istorijas, apibūdinti žmones, vietas ir įvykius, paaiškinti, kaip 

ką nors padaryti. Skatinkite vaiką dalintis įspūdžiais, kalba išreiškiant jausmus. 

 Erdvinė orientacija. Padėkite vaikui sėkmingiau orientuotis erdvėje: mokykite skirti puses, kryptis, 

gebėti paaiškinti, kurioje pusėje yra įvairūs daiktai. Kūno pusiausvyros lavinimui taikomi įvairūs 

žaidimai kamuoliu, judesių tikslumui – stengimasis pagauti mažą kamuoliuką, žaiskite tenisą, 

badmintoną.  

Matematiniai gebėjimai. Jei vaikas dar nepažįsta skaičių – ne bėda. To išmoks pirmoje klasėje. 

Galite padėti vaikui lavinti matematinius gebėjimus prašydami įvertinti įvairių daiktų, reiškinių 

savybes pagal principą daugiau/mažiau, didesnis/mažesnis, aukštesnis/žemesnis. 

Mokyklos rinkimasis yra iššūkis tiek vaikams, tiek jų tėvams. Tačiau tai, kaip vaikas adaptuosis ir 

mokysis, priklauso nuo išankstinio pasiruošimo ir pozityvaus, bendradarbiaujančio santykio su 

mokytoja ir kitais specialistais. Mes linkime atsakingai ir rimtai rinktis ugdymo įstaigą, mokytoją, 

kruopščiai rengtis pirmai klasei kad vėliau išvengtumėte bereikalingos įtampos.  
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