
AŠ – BŪSIMASIS PIRMOKAS 

Atsakymai į svarbiausius klausimus tėvams 

 

Tai, ko nežinome, mums kelia baimę ir nerimą. Ir 
pradinukams, ir suaugusiesiems. Įsivaizduokite, kaip jaučiatės 
prieš kokią kelionę, apie kurią nieko nenutuokiate, bet viena 

ausimi girdėjote, jog bus puiku, o kita – kad nieko gero. Taigi, 
būsimiems pirmokams ruošiantis į mokyklą, nerimauja ir jie, 
ir jų tėveliai. 

Ar iš tikrųjų vaikai nori eiti į mokyklą? 

Dauguma vaikų siekia tapti savarankiškesni. Juk šalia atsiranda vis daugiau mažesnių, 
kuriems galima pavadovauti. Mokykla dvelkia tam tikra laisve: nebereikia miegoti po pietų, 
privalomai visko suvalgyti ir žaisti tik aptvertoje teritorijoje. Vaiko akimis tai pakilimas į 
aukštesnį socialinį statusą. Labai gerai, jei ir aplinka padeda suvokti, kad jis jau tapo 
pakankamai didelis. Leiskime jam pačiam rinktis kuprinę, mokyklines priemones, nes taip 
skatinsime priimti savarankiškus sprendimus. 

Kita vertus, su vaiku tenka pasikalbėti ir apie žodį „reikia“. Kartais tikrai sunku juos 
įtikinti, ypač jeigu vaikai paklausia: „Kam man ta mokykla?“ Svarbu atkreipti dėmesį, su kokia 
situacija susidūrę jie pradeda to klausti – tada bus aiškiau, kas juos neramina ir bus galima 
apie tai pasikalbėti. 

Kokių socialinių dalykų būsimąjį pirmoką turėtų išmokyti tėvai? 

Kartu gyvendami tų dalykų po truputį mokome: apsirengti, pasisveikinti, atsisveikinti, 
pereiti gatvę, paprašyti pagalbos, padėti kitam. Vaikas turi tapti kiek įmanoma 
savarankiškesnis. 

Dėl ko labiausiai nerimauja būsimieji pirmokai? 

Pagrindinė priežastis – kad juos vertins. Mokykloje esi lyginamas su kitais. Pradedama 
baimintis: ar sugebėsiu būti pakankamai geras, ar būsiu geriausias? Tik vieni apie tai kalba, 
kiti ne, treti ima kitaip elgtis. 

Sulaukus šešerių septynerių metų imama vis labiau tolti nuo tėvų, tampa svarbūs 
draugai, formuojasi pirmosios socialinės grupės. Tad kartais problema būna ne akademiniai 
dalykai, o santykiai su bendraamžiais. Baiminamasi, ar susirasiu draugų, ar tapsiu gerbiama 
kolektyvo dalimi. Taigi kartais visai gerai, jei į vieną klasę eina keli vaikai iš tos pačios 
darželio grupės. 

Jei vaikas nenoriai eina į pirmą klasę? 

Jeigu matome, kad vaikas pavargęs, kartais galima leisti patingėti, padaryti pertraukėlę 
susitariant, kad po jos vėl reikės grįžti prie nebaigtų darbų. Nereikėtų orientuotis į pažymius 
ar įvertinimus, ypač jeigu tai dar ne pažymiai, o žodinis vertinimas ar simboliai. Mes 
dažniausiai teiraujamės: „Kaip sekėsi, kokius pažymius gavai?“ Rekomenduojama klausti: „Ką 
naujo šiandien mokykloje sužinojai?“ Kitaip tariant, orientuotis ne į vertinimą, o ko ten 
einama. Akcentuoti, ypač pirmaisiais metais, pastangas: „tu šiandien labiau stengeisi“, 
„padarei pats“. Arba priešingai: „Man labai liūdna, kad tuo nesusidomėjai“, „manau kitą kartą 
tau pavyks“. Ir jokiu būdu nesakyti „tu blogas, kvailas“. Gaunant daug neigiamų pastabų, 
sumažėja, o kartais ir visai dingsta domėjimasis mokymosi veikla. 

 

Ką daryti, kad vaikui mokykloje sektųsi 
geriau?  

 
Dienotvarkė 

• Labai svarbus yra rėžimas – kada keliasi, kada eina 
miegoti, kada ruošia pamokas, o kada - laisvalaikis.  

• Vaikai į mokyklą turi ateiti pailsėję.  
• Struktūruoti naują veiklą – mokymąsi: paaiškinti, kur ir kaip susidėti knygas, ką 

atlikti pirma, ką paskui. 
 
Domėjimasis 

• Domėkitės, kaip jam sekasi mokytis (kas sekasi, o kas ne). 
• Paklauskite „Ką naujo šiandien mokykloje sužinojai?“, o ne tik apie gautus 

įvertinimus. 
• Parodykite vaikui, kad jums yra svarbūs ne tik jo pasiekimai, bet ir pastangos „Kaip 

tau pavyko šiandien...?“. 
• Pasakykite vaikui: „Tikiu, kad pasistengęs tu gali ištaisyti savo nesėkmes “, kai jam 

kas nors nepasisekė. 
 
Paskatinimai 

• Vaikus už jų pastangas ir pasiekimus reikia paskatinti, pvz., „stengiesi rašyti be 
klaidų“, „padarei pats“. 

• Vaikas turi žinoti, ką padaro gerai. 
• Taip stiprinamas kompetencijos jausmas („Aš galiu“). Kuo labiau vaikas jaučia, kad 

gali įveikti vieną ar kitą užduotį, tuo jis geriau jaučiasi. 
• Vaikas nesiims jokios veiklos, jei joje nepatirs teigiamų emocijų. 
• Padėkite savo vaikui surasti sėkmingos saviraiškos sritis popamokinėje veikloje. 

 
Konstruktyvi kritika 

• Jei vaikams susidūrus su nesėkmėmis, jie gauna daug neigiamų pastabų, vaikai 
nebesugeba siekti sėkmės, ima blogiau mokytis, jų mokymosi motyvacija mažėja. 

• Kritikuokite ne patį vaiką, pvz.: "Na tu ir nevykėlis, amžinai gauni dvejetus", bet jo 
konkretų poelgį, pvz.: „Šiandien neišsprendei matematikos užduoties."  

• Prieš bardami pasistenkite išsiaiškinti, kodėl vaikui nepasisekė. 
 
Ribos 

• Nustatykite aiškias leistino elgesio ribas, kad vaikas visada žinotų, kaip gali elgtis, 
o kaip ne.  

• Rodykite vaikui, kad pasitikite juo ir leidžiate elgtis kaip tik jis nori, JEI tai 
neperžengia leistinų ribų. 

• Tada vaikui ir mokykloje bus lengviau laikytis taisyklių. 

 
Nėra tobulų vaikų ir suaugusiųjų, tačiau bendros pastangos visada atneša 

naudos. 
 

SĖKMĖS!  
 

Parengė mokyklos psichologė Asta Petrulienė (239 kab.) 

 


