
REKOMENDACIJOS BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVAMS  

Vaiko kelias į gyvenimą prasideda tėvų namuose. Jis kasdien 

regi aplink save realią tikrovę ir pats joje dalyvauja perimdamas iš 

tėvų įvairias elgesio, veiklos, charakterio savybes, vertybes,  

nuostatas, įgūdžius. Šeima turi didžiausios įtakos vaiko auklėjime 

bei ugdyme.  

Kai iškrenta pirmieji dantukai, kai nusibosta miegoti pietų 

miego ir eiti į darželį, metas į mokyklą. Jau dabar reikia vaikus 

nuteikti, kad rudenį jie eis ne į mokyklą, o mokytis. Taip kaip tėveliai eina ne į darbą, o dirbti.  

Mokymasis – labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios sėkmę bus atsakingas jis pats. Tai rimtas 

įpareigojimas vaikui, todėl jį turi lydėti tėvų palaikymas ir pasitikėjimas, kad „jis pajėgs ir sugebės“. 

Tikėkite savo vaiku ir mylėkite jį tokį, koks yra, o ne tokį, koks jums patiktų. Sėkminga pirmoko adaptacija 

mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas ir nuteikiamas šeimoje. Būtina kalbėtis 

su vaiku apie tai, kas jo laukia. Vaikas turi žinoti, kad 35 minutes reikės būti susikaupusiam, veikti, teks 

klausytis ir išgirsti.  

Vaiko išėjimas į mokyklą – rimtas išbandymas ir tėvams, ir jų vaikams.  

Mes negimstame mokėdami būti gerais tėčiais ar mamomis, visko gyvenime mokomės, o šios pareigos 

yra ypatingai atsakingos. Kartais pakanka visai paprastų žinių apie vaiko mąstyseną ir elgesio ypatumus, jog 

galėtume lengviau suprasti jo poreikius, susidraugauti su juo ir ugdyti norimas vertybes. 

- Į ką būsimųjų pirmokų tėvai turėtų atkreipti dėmesį dar iki mokslo metų pradžios? 

Žinia, prieš rugsėjo pirmąją visi tėveliai turi ir taip pakankamai rūpesčių – susitvarkyti sveikatos 

pažymas, pasirūpinti apranga, mokymosi priemonėmis... Tai – įprasta rutina arba „matomos“ problemos.  

Tačiau, jei vaikas jautrus, patiria įvairius sunkumus, susijusius su pažinimo procesu, turi elgesio 

problemų, sunkiai sukaupia dėmesį, lėčiau mąsto, ne viską supranta iš karto, užduoda iš eilės daug klausimų 

ir nemoka palaukti, nesutaria su vaikais, kartais juos muša, yra labai dirglus ir emociškai nestabilus, serga 

įvairiomis ligomis, paprastai tai žino arba bent nutuokia tik tėvai. 

„Magiškas“ mąstymas (galvojimas, kad jeigu apsimesiu, jog problemos nėra, ji išnyks) ne padeda, o 

pridaro daug problemų ilgame mokymosi procese. Savo vaikų nenaudai kartais tėvai galvoja, kad esamų 

problemų niekas nepastebės, gal vaikas išaugs ir viskas stebuklingai pasikeis. Kai nežinai, kaip spręsti 

sunkumus, visada tikiesi stebuklo (kaip vaikystėje: jei pasislėpsiu po antklode, tai pabaisos manęs nelies…). 

Gaila, bet kol pasimato tai, kas buvo matoma tik tėvams, praeina daug brangaus laiko. 

- Ko tėvai neįvertina, nuslėpdami vaiko akademinius sunkumus (arba visiškai 

nekreipdami į juos dėmesio)? 

Tiesiogiai nematomi, bet ugdymo procese labai svarbūs procesai yra mąstymas, suvokimas, atmintis 

ir dėmesys. Kiekvienas asmuo turi individualų jų derinį: vieniems gerai sekasi vieni dalykai, kitiems – kiti, 

vienų silpnesnioji pusė gali būti suvokimas, kitų – atmintis. Organizuojant ugdymo(si) procesą, svarbu 
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atsižvelgti į individualų pažinimo procesų pobūdį ir parinkti konkrečiam mokiniui tinkamus ugdymo(si) 

būdus bei metodus.  

     Tėvai, jausdami, kad vienas ar kitas jų vaiko pažinimo procesas yra sutrikęs, turėtų pasitarti su 

specialistais, o atėjus laikui lankyti mokyklą būtinai pasitarti su mokytoja. Svarbu numatyti galimus 

sunkumus, sudaryti individualų mokymosi planą: kas, kada ir kaip padės įveikti prognozuojamus sunkumus. 

- Kodėl tai būtina? Dauguma tėvų juk vengia išankstinės „nesveikojo“ etiketės? 

Manau, kiekvienas turime savo „nesveikųjų“ pusių. Greičiau „sveiksta“ tas, kuris realiai žiūri į 

situaciją, o ne laikosi „stručio politikos“. Kuo anksčiau suteikiama pagalba, tuo ji efektyvesnė (trumpiau 

trunka, mažiau kainuoja pastangų, yra tikslesnė). Ne taip nukenčia vaiko savęs vaizdas ir vertinimas, nes jis 

ar ji patiria mažiau nesėkmių.  

Daugiau jėgų ir laiko galima skirti pomėgiams bei gabumų plėtotei. Lengviau formuojasi bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Vaikui nereikia įrodinėti, kad jis taip pat kai kuriuos dalykus gali padaryti 

gerai, taip, kaip kiti. Tai ypač svarbu, kai vaikas turi sutrikimų. Tada reikalinga kompleksinė, įvairiapusė 

pagalba, lavinimo nebeužtenka, reikia rasti kompensavimo būdus. 

- Kur tėvai gali kreiptis, jei nujaučia, kad vaikas gali turėtų sunkumų mokykloje, arba 

tiesiog negali patys jų įvardyti? 

Mūsų mokykloje dirba specialistų komanda (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

logopedas, sveikatos priežiūros specialistas), kurie suteiks reikiamos informacijos tėvams rūpimais 

klausimais apie vaiko raidą, jos pokyčius, adaptacijos mokykloje aspektus. 

Psichologinį pažinimo funkcijų vertinimą atlieka visos pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT), 

esančios didžiuosiuose miestuose ir rajonuose.  Kauno mieste  - Mickevičiaus g. 54 Tel. nr. 424881; 423284 

; el. paštas kppt.lm.lt . Paslaugos nemokamos, o silpnųjų ir stipriųjų (kompensuojančiųjų) pusių išankstinis 

žinojimas (ypač kai silpnosios pusės siekia sutrikimo ribas) yra didelė pagalba vaikui ir mokytojui. 

- Kaip dar tėvai gali prisidėti prie sėkmingos 

adaptacijos mokykloje? 

Visų pirma, nelikti nuošalyje ir bent jau pirmuosius mėnesius, 

kai vaikas pradeda lankyti mokyklą,  aktyviai bendrauti su vaikais, 

net jei šie neturi akivaizdžių sunkumų. Taip vaikas ir jausis saugiau, 

ir pats greičiau perpras esamą situaciją, būtinus pokyčius. 
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