
Adaptacijos periodas gali tęstis nuo 2-3 

savaičių iki pusmečio. Tai priklauso nuo 

daugelio faktorių: individualių asmenybės 

savybių, gebėjimo bendrauti su aplinkiniais, 

mokymo programos sudėtingumo ir mano 

pasirengimo mokyklai lygio. Ne mažiau 

svarbus ir artimųjų palaikymas.  

 

Aš taip noriu į mokyklą! Turėsiu ten tiek 

veiklos: mane išmokys skaityti, rašyti, 

skaičiuoti, dainuoti ir šokti. Pažinsiu raideles, 

skaičius, būsiu tikras mokinukas! Žinau, kad 

ten manęs laukia ir labai džiaugiasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos pirmokų mamytėms ir 

tėveliams: 

 

• Džiaukitės savo sūnum/dukra; 

• Domėkitės, kaip vaikui sekasi mokykloje; 

• Kalbėkitės su vaiku pakiliu, rūpestingu 

tonu; 

• Įdėmiai klausykite ir nepertraukinėkite 

vaiko; 

• Nustatykite labai aiškius ir konkrečius 

reikalavimus vaikui; 

• Mėginkite padėti mokinukui, kai pats jau 

pamėgino įveikti užduotį savarankiškai; 

• Nubrėžkite aiškias pagalbos ribas, 

palaipsniui pagalbos turėtų mažėti; 

• Būkite kantrūs; 

• Paskatinkite vaiką klausinėti; 

• Dažniau pagirkite vaiką; 

• Parodykite susidomėjimą tais pomėgiais, 

kurie vaikui mieliausi; 

• Skatinkite pirmoką pasitikėti savimi ir 

sėkme, neleiskite jam nukabinti nosies, 

antraip teks sunkiai ir ilgai kovoti su apatija; 

• Pasidomėkite, kokie santykiai užsimezgė 

tarp jūsų vaiko ir suolo draugo; 

• Kalbėkite su savo vaiku, kaip svarbu gerbti 

kitą, šalia dirbantį žmogų; 

• Būtinai pagirkite vaiką, jei jis stengiasi 

padėti kietiems; 

• Įsiklausykite į mokytojos patarimus;  

• Bet koks jūsų dalyvavimas mokyklos 

gyvenime bus tik į naudą jūsų vaikui. 

 

Ko nereikia daryti: 

 

- Nepertraukinėkite vaiko kalbos; 

- Nesakykite: „Ne, čia ne raudona!“. Geriau 

pasakykite: „Tai mėlyna“; 

- Nekurkite daugybės taisyklių, vaikas tiesiog 

nekreips į jas dėmesio;  

- Nemanykite, kad vaikas supras visas 

logiškas taisykles; 

- Nežeminkite savo vaiko; 

- Niekada nelyginkite savo vaiko su kitais 

vaikais – sese/broliu, klasioku, kaimynų 

vaiku;  

- Nesitikėkite, kad vaikas supras visus jūsų 

jausmus; 

- Nemanykite, kad vaikas supras jūsų 

abstrakčius pamąstymus; 

- Nereikėtų nuolat taisyti: „Ne taip padarei, 

perdaryk“; 

- Nekritikuokite vaiko; 

- Nepersistenkite, mėgindami „padėti“ 

mokinukui, nes tai sukelia visiškai priešingą 

efektą. Mokinys įpranta bendradarbiauti 

ruošdamas pamokas ir nebenori mokytis 

vienas; 

- Nedrauskite bendrauti su kitais vaikais. 



Sėkmingos adaptacijos požymiai: 

 

 Pirmokas pasakoja, kaip jam patinka 

mokykloje; 

 Vaikas lengvai įveikia mokymo 

programą; 

 Tampa savarankiškas atliekant 

užduotis; 

 Jaučia pasitenkinimą tarpusavio 

santykiais su klasiokais bei 

mokytojais. Neretai tėvai pyksta ant 

vaiko, kad šis per vėlai grįžta iš 

mokyklos, kad jam dažnai „be 

reikalo“ skambinėja klasiokai. 

Nepamirškite, kad šiuo periodu 

aktyviai užmezgami kontaktai, 

mėginama atrasti savo vietą 

bendraamžių terpėje, mokomasi 

bendradarbiauti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal: „Draugiška šeimynėlė: 

vaikų adaptacijos programa“. 

„Gilijos“ prad. mokykla, psichologė Odeta 

Čiapienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PIRMOKO LAIŠKAS  

 
AŠ JAU PIRMOKAS! 

 

Noriu, kad žinotumėt, jog mano nerūpestinga 

vaikystė jau baigėsi. Aš pradedu naują 

gyvenimo etapą, kuriam turime pasiruošti 

visa šeima. Nenustebkite, jei mane pradės 

kamuoti mokyklos baimė…  

 

Man truputį baisu, nes teks susipažinti su 

mokytojų reikalavimais bei disciplinos 

taisyklėmis, neįprasta bendravimo terpe, 

kurioje privalėsiu bendrauti su visa grupe 

vaikų. Turbūt neįmanoma visiškai nebijoti, 

tačiau galima sušvelninti šią problemą. Būtų 

labai gerai, jei aš iš anksto susipažinčiau su 

mokyklos aplinka. 

 

Jei po keleto praleistų mokykloje dienų aš 

ašarosiu rytais ir prašysiu palikti mane 

namuose, sakysiu, kad prastai jaučiuosi, arba 

pareikšiu, kad niekada nebeisiu į mokyklą, 

nes ten visi pikti, mokytojai nekreipia į mane 

dėmesio ir pan. - greičiausiai, tai mano 

baimės, bet jos yra kiek perdėtos ir šis elgesys 

yra streso išraiška. Prašau, išsiaiškinkite, kas 

būtent neramina mane, kodėl adaptacijos 

procesas man toks skausmingas.  

 



Mokymosi negalės – šiandien dar 

nepakankamai pedagogams bei tėvams 

žinoma mokinių mokymosi sunkumų 

priežastis. Dažnai mokymosi negales 

turintys vaikai nepelnytai vadinami 

“tinginiais”, “neatsakingais”, juos nuolat 

lydi kritika ir bausmės mokykloje, 

namuose. Tai neigiamai veikia jų 

asmenybės vystymąsi, socialinį 

prisitaikymą. 

Mokymosi negalių rūšys ir požymiai:  

Skaitymo sutrikimai arba 

disleksijos. Pasireiškia mokantis 

skaityti bei skaitant , kai sunku 

koncentruoti dėmesį į spausdintus 

ženklus ir kontroliuoti akių judesius 

juos sekant, atpažinti garsus, 

susijusius su raide, suprasti žodžius 

ir gramatiką, kurti idėjas ir 

vaizdinius, lyginti naujas idėjas su 

tomis, kurios jau žinomos, kaupti jas 

atmintyje. Skaitymo sutrikimai 3-4 

kartus dažnesni berniukams nei 

mergaitėms. 

Rašymo sutrikimai arba disgrafijos. 

Pasireiškia grafiškai panašių raidžių, 

dažniausiai priebalsių, painiojimu. 

Rašymo sutrikimai dažnai būna 

sumišę su skaitymo sutrikimais. 

Lietuvoje apie 10-15 procentų 

pradinių klasių mokinių turi rašymo 

sutrikimų. 

Matematikos mokymosi sunkumai 

arba diskalkulijos. Pasireiškia 

tuomet, kai sunku pasakyti daiktų 

skaičių, nesugebama suvokti 

matamatinių santykių, aritmetinių 

veiksmų ir matematinių simbolių 

prasmės.  

Mokymosi negalių priežastis 

sąlygoja: 

 Nėštumo metu : infekcinės 

ligos, alkoholis, traumos.  

 Gimimo metu: priešlaikinis 

gimdymas, sunkus gimdymas, 

gimdymo traumos. 

 Ankstyvojo vystymosi periodu : 

galvos traumos, apsinuodijimai, 

prasta mityba, infekcinės ligos, 

alergijos, kenksminga aplinka.  

 Paveldimumas. Tai būdinga 

skaitymo sutrikimams.  

 Dėmesio trūkumo ir 

hiperaktyvumo sindromas.  

 

 

 

 



Patarimai tėvams, jei jų vaikui 

nesiseka mokytis:  

 Neskubėkite vaiko kritikuoti, 

kaltinti, bausti. 

 Bendradarbiaukite su vaiko 

mokytojais, aiškindamiesi mokymosi 

sunkumų priežastis. 

 Kreipkitės į mokyklos psichologą 

ar į Pedagoginę – psichologinę 

tarnybą dėl išsamaus jūsų vaiko 

pedagoginio - psichologinio įvertinimo. 

 Ieškokite būdų padėti – tarkitės 

su specialiaisiais pedagogais, 

logopedais, psichologais apie įvairias 

strategijas, padedančias lengviau 

mokytis (namuose, klasėje). Galbūt 

jūsų vaikui padėtų adaptuota ar 

modifikuota mokymo programa. 

 Padrąsinkite vaiką, paaiškinkite, 

kad jo sunkumai nėra kvailumo ar 

tingumo pasekmė. 

 Išsiaiškinkite vaiko stipriąsias 

puses ir jas lavinkite. 

 Pagirkite vaiką už daromą 

pažangą ar teisingai atliktus darbus 

(vaiko individualių sugebėjimų 

ribose). 

„Susitaikykite“ su vaiko sutrikimu 

ir išmokite tinkamai padėti, 

nepažeisdami vaiko savigarbos. 

 

  Paruošta pagal  Ž.Gedgaudienę. 

„Gilijos“ prad. mokykla, psichologė 

O. Čiapienė, 2011 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

KODĖL MOKINIAMS 

SUNKU MOKYTIS? 

Svarbiausios mokinių mokymosi 

sunkumų priežastys: 

 Emocinės problemos (pvz., vaikas 

išgyvena depresiją); 

 Žemas intelektas (vaikas tiesiog 

negabus); 

 Mokymosi negalės (sąlygota 

įvairių subtilių nervų sistemos 

funkcijų sutrikimų); 

 Santykiai šeimoje (pvz., tėvų 

skyrybos, šeimoje naujagimis, 

vaikas nesutaria su tėvais ir kt.);  

 Santykiai mokykloje (pvz., 

įtempti santykiai su bendraklasiais 

ar mokytojais). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kalbėkitės su vaiku apie tai, kas jo 

laukia: 

 

1. Tėveliai klysta pasakodami, jog 

mokykloje vaiko laukia vien malonumai ir 

džiaugsmai. Pradėjęs eiti į mokyklą ir 

neradęs žadėtų malonumų, jis greičiau 

nusivils, sumažės jo motyvacija gerai 

mokytis. Specialistai pataria būsimo 

mokinuko tėveliams daugiau dėmesio 

kreipti į vaiko motyvaciją, akcentuojant, 

kad rudenį jis eis ne į mokyklą, o eis 

mokytis. 

 

2. Tęsdami seną tradiciją, daugelis 

tėvų nuteikia vaiką, kad mokykloje bus 

„rašomi pažymiai“. Neretai dar pabrėžia, 

kad vaikas gautų tik gerus ir labai gerus 

pažymius. Vaikas ateina į mokyklą ir 

išgirsta iš mokytojo, kad pažymiai 

pradinėse klasėse nebus rašomi, o 

pasiekimai vertinami žodžiu, įvairiais 

įrašais sąsiuviniuose. Tėveliams verta 

žinoti, kad mokytojas paaiškins vaikui, 

kas jam gerai sekasi, kur dar reikia 

pasistengti, papildomai padirbėti.  

 

3. Ruošiant vaiką mokyklai 

specialistai pataria neperkelti savo 

mokyklinės patirties būsimam pirmokui, o 

tiesiog kalbant, pasakojant, pasidalinti 

savo prisiminimais apie mokyklos 

gyvenimą. 

 

Ruošiant vaiką mokyklai, tėvai turi 

atkreipti dėmesį į šiuos požymius: 

 Atsiradus daug naujos informacijos, 

vaikui gali atsirasti laikinas pasimetimas, 

užmaršumas tam tikrų kasdieninių įvykių. 

Vaiko adaptaciją galėtų palengvinti 

tėveliai, padėdami struktūruoti naują 

veiklą–mokymąsi: paaiškinti, kur ir kaip 

susidėti knygas, ką atlikti pirma, ką paskui. 

Klausti, domėtis, ką vaikas patiria, kai 

susirenka daug nepažįstamų vaikų, kokius 

vaikus jis įsidėmėjo, kuriuos prisimena 

vardais, leisti laiką su vaiku po pamokų. 

 

 Suintensyvėja tarpusavio vaikų 

bendravimas, uždaresniems vaikams gali 

pasireikšti nuotaikos kaita, dažniau gali 

atrodyti liūdnas, nelaimingas, nes niekas 

nedraugauja. Šiuo atveju labai svarbu 

tėveliams skatinti vaiką kuo daugiau 

pasakoti apie draugus, jei jų neturi tai kaip 

jaučiasi toje situacijoje. Vaiko pasakojimą 

palyginti su informacija, gaunama iš 

mokytojos. Visada bus smagu, kai 

pokalbius su vaiku tėveliai paįvairina 

žaidimais, kai sužaidžiamos panašios 

situacijos keičiantis vaidmenimis (kada 

draugas, kada–ne draugas).  

 

 Nežinomi, neįprasti reikalavimai 

mokykloje kai kuriems vaikams gali 

išprovokuoti padidėjusį nerimą, 

nepasitikėjimą savimi. Čia tėveliams 

patartina apsišarvuoti ypatinga kantrybe ir 

daugiau laiko skirti aiškinant svarbiausius 

mokyklos reikalavimus: kaip elgiamasi, 

padėti suprasti, kuo naudingi tie 

reikalavimai.  

 

  Kiek įmanoma palaikyti stabilią 

situaciją namuose ir nepainioti mokymosi 

proceso su savo bausmių ir paskatinimų 

sistema. Nepaisant visko, aiškiai parodyti, 

kad vaikas yra mylimas ir jį palaikyti 

(apkabinti, paglostyti, pasakyti: “ myliu 

tave, tau pasiseks...“).  

 

 

 

 

 

 

 Jei vaikui nuolat skauda pilvą, nenori 

eiti į mokyklą, dažnai verkia, blogai 

miega naktimis, neturi apetito laiku 

kreiptis į specialistus – psichologą, 

psichiatrą dėl užsitęsusios adaptacijos.  

 
 

 



 Paklauskite vaiko, kaip sekėsi 

mokykloje, stenkitės jį išklausyti, 

atsakyti į klausimus. Atminkite, kad 

vaiką labiau drąsina ne skuboti 

suaugusiųjų patarimai, kaip reikia 

elgtis, o tai, jog tėvai supranta jo 

sunkumus, tiesiog pabandykite 

įsijausti į savo vaiko situaciją. 

 

 Vaikui, pradėjusiam naują etapą, 

lengviau įveikti adaptacijos 

problemas, kai jaučia, kad tėvams 

rūpi, kaip jam sekasi, kai gali dalytis 

savo patirtais išgyvenimais. 

 

 Pradinukas, ypač pirmokėlis, dažnai 

naujoje mokykloje jaučiasi nesaugus. 

Jei vaikas namiškiams sako, jog 

mokykla jam nepatinka ir nenori jos 

lankyti, derėtų dažniau bendrauti su 

mokytoja. Tėvai neturėtų vengti 

paklausti, kodėl jis grįžta namo 

liūdnas. 

 

 

 

 

 

Atminkite, kad mokymasis vaikui - 

labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios 

sėkmę bus atsakingas jis pats. Tai didelis 

darbas ir rimtas įpareigojimas vaikui. 

Todėl jį turėtų lydėti tėvų nuoširdus 

palaikymas ir pasitikėjimas, kad „jis 

pajėgs ir sugebės". 

Tėvų optimizmas ir vidinė pusiausvyra, 

vaiko smalsumas ir džiugus rugsėjo 

laukimas padės jam be baimės pasitikti 

naują gyvenimo etapą, kuris nuo šiol 

vadinsis mokykla. Tikėkite savo vaiku ir 

mylėkite jį tokį, koks yra, o ne tokį, 

koks jums patiktų ar norėtumėte, kad 

toks būtų. Didelės kantrybės visiems 

mažiems ir dideliems! 

 

Paruošta pagal R.. Vitkienę.  

„Gilijos“ prad. mokykla, psichologė  

O.Čiapienė., 2011 m. 

 

 

 

 

 

„SĖKMINGA PIRMOKO 

ADAPTACIJA MOKYKLOJE“ 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

Kiekvienais metais prieš rugsėjo 

pirmąją visi tėveliai turi pakankamai daug 

rūpesčių – susitvarkyti sveikatos pažymas, 

pasirūpinti apranga, mokymosi 

priemonėmis. Tai įprasta rutina arba kaip 

specialistai teigia, dažniausiai „matomos“ 

problemos. Tačiau, išleisdami vaiką į 

visuomenę, kiekviena šeima susiduria ir 

su „nematomomis“, plika akimi 

nepastebimomis problemomis, kurioms 

kartais nebelieka laiko ar neskiriamas 

pakankamai rimtas dėmesys. 

 

 
 

 
 

 
 

 


