
Ką turėtų žinoti ir mokėti vaikas, pradėdamas lankyti mokyklą  

 
Pirma klasė – tai iššūkis ne tik vaikui, bet ir visai jo šeimai. Būtent suaugusiųjų pareiga 

padėti mažiesiems įgyti tuos įgūdžius ir žinias, kurių jam prireiks mokykloje 

 Būsimasis pirmokas turėtų mokėti: 

 Žinoti savo pavardę, vardą, kokie jo tėvų vardai, kuo jie dirba, namų adresą; 

 Pats atsikelti suskambus žadintuvui; 

 Pagal sezoną savarankiškai pasirinkti rūbus, juos tvarkingai sudėti;  

 Nusiprausti, išsivalyti dantis, susišukuoti;  

 Susidėti kuprinę;  

 Pažinti raides (nebūtinai visas) ir skaičius (nebūtinai visus);  

 Vartoti mandagumo žodžius (labas, iki, ačiū, prašom) 

 Savarankiškai naudotis tualetu;  

 Tinkamai ir savarankiškai elgtis valgykloje;  

 Skirti kairę ir dešinę, viršų ir apačią;  

 Skirti, kada daiktas yra prieš ką nors, ant ko nors, po kuo nors; 

 Mokėti naudotis klijais, žirklėmis; 

 Pažinti pagrindines figūras ir spalvas, spalvinti (neužeinant už kraštų) piešinį; 

 Mokėti išklausyti kitus ir nebijoti pasisakyti; 

 Mokėti dalytis įspūdžiais, mokėti papasakoti, kuo jis mėgsta užsiimti; 

 Papasakoti, kuo panašūs ar kuo skiriasi vieni ar kiti daiktai; 

 Grupuoti daiktus pagal požymį ir mokėti įvardyti; 

 Atkurti įvykių seką (kas buvo pirmiausia, kas po to); 

 Padeklamuoti mintinai eilėraštį, papasakoti pasaką; 

 Teisingai laikyti tušinuką ir pieštuką; 

 Rašyti tiesias, banguotas, laužytas linijas, kopijuoti rašytines raides, geometrines figūras; 

 Svarbiausia – žinoti ir mokėti atsakyti į klausimą ,,Kodėl eisiu į mokyklą?“; 

 Ir kt. 

Jei tai sunkiai sekasi, pravartu per vasarą pasimokyti pavartyti knygeles, paskaityti kartu su 

vaiku, kai  ką ir išmokti. Papasakokite apie tai, ką Jūsų vaikas mokykloje veiks. Per vasarą iki pirmosios 

klasės jis turėtų išmokti užsirišti batus, užsisegti užtrauktukus, pažinti savo daiktus ir žinoti, kur jie yra, 

tvarkingai juos susidėti,  pabaigti daromą darbą. Tai būtina ir pamokos struktūroje, ir bendraujant 

tarpusavyje.  

Labai svarbu sudominti vaiką mokykla. Nuteikite, kad mokykloje jis sutiks naujų draugų, 

kad bus įdomu, kad visi vaikai kartu pieš, vaidins, vyks į keliones, sužinos daug įdomių dalykų.  

Gerą vaiko adaptaciją mokykloje lemia ne mokėjimas skaityti ar skaičiuoti, o gebėjimas 

laikytis tvarkos ir taisyklių. Dar prieš pirmąją klasę mokykite savo atžalą laikytis taisyklių. Pedagogų ir 

psichologų teigimu, apie pasiruošimą mokyklai galima spręsti iš to, ar vaikas gali priimti tuos 

reikalavimus, kurie iškart, nuo pirmų dienų jam bus pateikti mokykloje (sėdėti pamokoje, klausyti 

mokytojo, vykdyti užduotis), ar jis moka kontroliuoti savo elgesį ir paklusti nustatytoms taisyklėms.    

Vaikai niekada nebus vienodų gebėjimų, todėl neverta nerimauti, jei jie ko nors nemoka 

arba nepakankamai gerai daro – laikui bėgant išmoks mokykloje, iš draugų, tėvų, brolių, seserų.  

Jūsų dalyvavimas išlieka svarbiausias  ir reikšmingiausias visais vaiko mokyklinio gyvenimo 

etapais. Sėkmės Jums! 
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