
REKOMENDUOJAMAS PIRMOKO KRAITELIS 
 

AKVARELĖ. 

APLANKALAI SĄSIUVINIAMS. 

APLANKALAI VADOVĖLIAMS. 

APLANKAS PIEŠINIAMS. 

BATELIAI/BASUTĖS KIETU PADU PERSIAUTI (paliekama mokykloje savo spintelėje. 

Spinteles paskirs klasės auklėtojas. Spintelėse visada turi būti palaikoma tvarka. Rekomenduojame į 

spintelių apačią įdėti mini kilimėlį, kad sugertų lauko batų purvą). 

DROŽTUKAS. 

GUAŠAS –6  ir daugiau spalvų. 

INDELIS VANDENIUI – piešimo pamokai. 

KAPSULIŲ RINKINYS – mėlynos spalvos. 

KLIJAI – sausi-nešiotis kiekvieną dieną, „PVA“ arba „Lipalas“- darbelių pamokoms. 

KUPRINĖ- nugarėlė kuprinės turi būti tvirta. 

LINIUOTĖ – 20 cm ilgio. 

NOSINAITĖS ARBA SERVETĖLĖS. 

PARKERIAI – 2 vnt. geriausi kapsuliniai. Jei vaikas kairiarankis, parkeris turi būti skirtas 

kairiarankiams. 

PIEŠTUKINĖ (PENALAS). 

PIEŠIMO SĄSIUVINIAI – keleto piešimo sąsiuvinių  (A4 formato) storesniais lapais. 

PIEŠTUKAI – 2 vnt. nespalvotų minkštų pieštukų (žymimi B) ir spalvoti pieštukai. 

PRIEŠPIEČIŲ DĖŽUTĖ IR BUTELIUKAS VANDENIUI. 

SĄSIUVINIAI skirti 1 klasei – 5 vnt. dideliais langeliais ir 5 vnt. plačiomis linijomis. 

SEGTUVĄ  SĄSIUVINIAMS IR SEGTUVĄ ARBA APLANKALĄ PIEŠINIAMS. 

SPALVOTAS KARTONAS – 1 vnt. 

SPALVOTAS POPIERIUS –vienpusio ir spalvoto iš abiejų pusių. 

SPORTINĖ APRANGA KŪNO KULTŪRAI (tiek sportui salėje, tiek sportui lauke)- paliekama 

spintelėje mokykloje. 

ŠOKIŲ BATELIAI (ČEŠKĖS) – ar pirkti nurodys mokytoja. 

TEPTUKAI – keli, natūralaus pluošto. 

TRINTUKAI – 2 vnt. 

UŽRAŠŲ KNYGELĖ : tvarkaraščiui  ir kitai informacijai užsirašyti. 

ŽIRKLUTĖS – gerai kerpančios popierių, įdėtos į įdėklą. Jei vaikas kairiarankis, žirklutės turi būti 

skirtos kairiarankiams. 

 

Būsimam pirmokui (-ei) rekomenduoju tokį mokyklinių reikmenų sąrašą.  

Rekomenduojame visas priemonės ir drabužiai turėtų būti pažymėti mokinio 

vardu ar išskirtiniu ženklu. 
 

Pirmoko kraitelį pradėkite ruošti kuo anksčiau. Eidami apsipirkti pasiimkite su savimi ir vaiką. 

Tegul jis pats pasirenka daiktus, kurių nori. Taip jam bus smagiau laukti Rugsėjo 1-osios. 

Nepamirškite, kad tikslų sąrašą išgirsite mokykloje, nes mokytoja parengia jį pagal savo darbo 

metodiką. 

 

 

 

 

 



 

PATARIMAI BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS 
 

Rugsėjo mėnesį būsimas pirmokas atvers mokyklos duris. Jau dabar reikia vaikus nuteikti, kad 

rudenį jie eis ne į mokyklą, o mokytis. Mokymasis – labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios 

sėkmę bus atsakingas jis pats. Tai rimtas įsipareigojimas vaikui. Jį turi lydėti tėvų palaikymas ir 

pasitikėjimas. Tikėkite savo vaiku ir mylėkite jį tokį, koks jis yra.  

 

Sėkminga pirmoko adaptacija mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas ir 

nuteikiamas šeimoje. Būtina kalbėtis su vaiku apie tai, kas jo laukia. Būsimas mokinys turi žinoti, 

kad 35 minutes reikės būti susikaupusiam, teks klausytis ir išgirsti. Taip pat noriu pasiūlyti būsimų 

pirmokų tėvams: 

 Mokykite vaiką patį apsirengti. 

 Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą bei kruopščiai jį atlikti. 

 Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą. 

 Pratinkite vaiką, kad išklausytų kitą žmogų. 

 Mokykite vaiką orientuotis erdvėje (kairė, dešinė, viršus, apačia). 

 Pratinkite skirti kairę ir dešinę puses. 

 Skaitykite įvairius užrašus, tarkite raides, skiemenis, žodžius. 

 Skatinkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti piešiniais. 

 Skatinkite vaikus deklamuoti eiles išraiškingai, aiškiai, neskubant. 

 Skaičiuokite (kiek mato paukščiukų, medžių ar gėlių...), lyginkite ko mažiau, ko daugiau. 

 Piešiant leiskite naudotis liniuote. 

 Mokykite naudotis žirklėmis, nes pamokose jų reikės dažnai. 

 Mokykite susidėti ir vėl išimti mokyklines priemones iš kuprinės. 

 Įpratinkite vaiką saugiai elgtis gatvėje, parodykite saugiausią kelią į mokyklą. 

 

 

Būsimas pirmokas neprivalo mokėti skaityti. Tačiau jeigu vaikas nori, jokiu būdu jo neslopinkite. 

Jeigu vaikas ateina į mokyklą mokėdamas skaityti, jam skiriamos nesudėtingos užduotys, kol jo 

bendraamžiai mokosi skiemenuoti. Jei vaikas nerodo noro skaityti, jo versti nereikėtų. 

 

Vasarą vaikų dienos rėžimas sutrinka, todėl patariame jau rugpjūčio mėnesį po truputį vaiką pratinti 

prie mokyklos rėžimo (eiti anksčiau gulti, anksčiau keltis ir pan.).  

 

 

Primename tėvams, kad būtina mokyklai pateikti pažymą apie vaiko sveikatą. Vizito pas šeimos 

gydytoja neatidėkite paskutinei savaitei, nes gali tekti aplankyti ir kitus specialistus. Būtinai 

nuveskite vaiką pas akių gydytoją. 

 

 

SĖKMĖS MOKYKLOJE! 


