
 

INFORMACIJA BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) 

Šiuo metu ugdymas (-is) vyksta nuotoliniu būdu. Reikia tikėtis, kad visų mūsų sąmoningumo, 

kantrybės, atsakomybės jausmų vedami naujus mokslo metus pradėsime įprastai – mokykloje, rudenį. 

Šia informacine medžiaga norime atkreipti dėmesį ne į būsimo pirmoko amžių (šeši ar septyni 

metai), bet į jo gebėjimus. Pedagogai pastebi, kad darželį ir kitus papildomos veiklos būrelius lankę vaikai 

mokyklos pirmoje klasėje jaučiasi drąsiau. Nors galutinis sprendimas dėl vaiko amžiaus ir pirmos klasės 

paliekamas tėvams, svarbu, kad vaikas būtų pakankamai subrendęs mokyklai, nes į ją atėjęs turės daug ko 

išmokti. Svarbiausias pokytis kasdienybės struktūroje: vaikas turės išbūti pamokose, atsakinėti į mokytojos 

klausimus, susikaupti ir savarankiškai atlikti užduotis. 

Kokių savybių vaikui reikia einant į pirmą klasę? Vaiko brandumas mokyklai yra 

daugiakomponentis reiškinys. Jis apima: 

 

I. INTELEKTUALINĘ BRANDĄ, kurią sudaro: 

 Pažintiniai procesai (gebėjimai išskirti figūras, palyginti formas, mąstyti pagal 

analogijas, samprotavimo gebėjimai, įsiminimo, atgaminimo, pakartojimo pagal 

pavyzdį įgūdžiai, girdimasis suvokimas). 
 Kalbiniai gebėjimai (kaip vaikas suvokia kalbą, kalbos gebėjimai, kurie rodo kalbos 

supratingumą, žodyną ir gramatinių konstrukcijų vartojimą). 
 Vizualinė – motorinė koordinacija (smulkiųjų judesių tikslumas, regimasis 

suvokimas). 
 Dėmesio, suvokimo, atminties, kalbos ir motorikos procesų integracija, turinti 

lemiamos reikšmės skaitymo ir rašymo įgūdžių formavimuisi. 
 

II. SOCIALINĘ IR EMOCINĘ BRANDĄ, kurią sudaro gebėjimas kryptingai veikti, 

emocinis stabilumas, gebėjimas užmegzti ryšius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais 

mokymosi veikloje, elgesio savikontrolė. 

Atkreipti dėmesį 

 Kartais suprantame, kad pasirengimas mokyklai – tai mokėjimas skaityti ir rašyti. Gerai, kai būsimas 

mokinukas pažįsta raides, bet, ko gero, svarbiau yra ne išmokyti skaityti, bet siekti,  kad vaikas augtų 

savarankiškas,  mokėtų orientuotis erdvėje. 

 Atėjęs į mokyklą vaikas išmoks daug naujų dalykų. Svarbu kiek įmanoma labiau parengti jį  mokytis: 

vaikas turi būti gana sveikas, fiziškai stiprus, turi sugebėti sukaupti ir išlaikyti dėmesį, išbūti ramiai 

bent keturias valandas per dieną. 

 Labai svarbu, kad pirmokėlio kalba būtų kuo geriau išsivysčiusi. Skaitymas ir rašymas yra jos tąsa, 

aukštesnis lygmuo. Mūsų vaikai dažnai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių galūnių, 

linksnių. Žodynas yra skurdus, kyla sunkumų mintis išreikšti žodžiais. Visa tai nulemia dabartinis 

gyvenimas, nes vaikai su tėvais bendrauja mažai, visą informaciją dažniausiai gauna regimuoju 

būdu. Ateidamas į pirmą klasę vaikas jau turėtų taisyklingai tarti visus kalbos garsus, gebėti  kalbėti 



atsižvelgiant  į situaciją (vietą, laiką ir kontekstą), atsakyti į klausimus trumpais sakiniais, suvokti 

aplinkoje vartojamų įprastų žodžių, frazių reikšmes.  

 Mokykloje pirmokėliui sunkiausias darbas yra rašymas. Kad gebėtų rašyti, turi būti išlavinta akies ir 

rankos koordinacija. Matydamas lentoje raidę vaikutis turi susirasti atitinkamą vietą sąsiuvinyje ir 

parašyti identišką raidę. Šiuolaikiniams vaikams tai padaryti nėra lengva, nes jie daug žaidžia ir žiūri, 

bet ši veikla nėra susijusi su smulkiąja motorika. Anksčiau viena svarbiausių vaikų veiklų buvo 

piešimas. Dabar mažieji nemėgsta piešti ir neretai tai daro per prievartą. Piešdamas vaikas tobulina 

rankos judesius. 

 Labai svarbu, kad į mokyklą atėjęs pirmokas būtų savarankiškas ir socialiai brandus. Vaikutis gali 

puikiai skaityti, bet jei nebus brandus emociškai, jam nebus lengva pritapti prie klasės ir būti grupės 

nariu. Neretai pasitaiko, kad pažintiniai vaiko gebėjimai vystosi gal net geriau ir greičiau negu 

emocinė ir socialinė branda. Dažnokai vaikai į mokyklą ateina nesavarankiški: negebantys aprengti, 

užsisegti  sagų, susirinkti ir susidėti daiktų, susitvarkyti savo darbo erdvės. Jeigu pagalvotume, 

kantriai palauktume ir nepultume visko daryti už vaiką, mes padėtume jam ateityje būti savarankišku 

ir atsakingu už savo veiksmus.  

 Būsimas pirmokas turi orientuotis laike. Suprasti sąvokas: „vakar“, „užvakar“, „šiandien“, „rytoj“, 

„rytas“, „diena“, „vakaras“, „naktis“. Tam, kad gana gerai galėtų suvokti save „čia“ ir „dabar“. Taip 

pat turi orientuotis sąsiuvinio lape, žinoti, kur yra viršus, kur apačia, kairė, dešinė.  

 Vaikas pirmomis dienomis, savaitėmis gali patirti įtampą, nerimą, adaptacijos (prisitaikymo) 

sunkumus. Yra tikimybė, kad savarankiškas, stiprus, motyvuotas ir emociškai stabilus vaikas 

sėkmingai prisitaikys naujoje aplinkoje. Visada prisiminkite, kad labai svarbu yra ne mokėti 

konkrečius dalykus, o gebėti prisiderinti prie daugumos, priimti naujus reikalavimus,  kintant 

aplinkybėms.  Būtų gerai, kad vaikui nekiltų bėdų dėl paprasčiausių dalykų: nežinojimo kur jo klasė 

ar kokie daiktai yra  kuprinėje, negebėjimo apsirengti, pasiruošti pamokai, nes atsiradusi įtampa 

trukdys susikaupti.  

Sunerimkite: 

1. Jei po dviejų mėnesių yra ženklų, kad vaikas nesėkmingai adaptavosi ugdymosi įstaigoje. 

2. Jeigu pakito vaiko nuotaika, sumenko domėjimasis jam patinkančia veikla. 

3. Jei atsirado nepasitikėjimas savimi, savo jėgomis, gebėjimais. 

4. Jeigu pasikeitė mitybos įpročiai, miegas, bendravimas, veikla. 

5. Jei vaikas skundžiasi fiziologiniais skausmais: padidėjęs nuovargis, galvos skausmai, atsiradęs 

pykinimas.  

BŪKITE DĖMESINGI !!! 

NEBIJOKITE apie pastebėtus nerimo ženklus pirmiausiai pasikalbėti su vaiko mokytoja. 

KREIPKITĖS patarimų į  specialistus – pedagogus, spec. pedagogus, logopedus, gydytojus, 

psichologus, socialinius pedagogus. 

Informaciją parengė Biržų švietimo pagalbos tarnybos logopedė Vaiva Baranauskienė ir  

psichologė Žaneta Taurienė 


