
 VAIKAS EINA Į MOKYKLĄ 

 

 Peržengęs mokyklos slenkstį, 

vaikas patenka į naują, viliojantį ir 

kupiną paslapčių pasaulį. Šis žingsnis 

daug ką pakeičia mažo žmogaus 

gyvenime. Dabar jam reikia daug daugiau 

dvasinių ir fizinių jėgų: prisiderinti prie 

mokyklos tvarkos, drausmės, režimo. 

Kasdien vaikas turi atlikti reikšmingą 

darbą – eiti į mokyklą, bendrauti su 

klasės draugais, mokytoju. Kaip šiuo 

laikotarpiu formuosis jo charakteris, 

moralinės savybės, pamėgs jis mokyklą 

ar ja bodėsis, aktyviai dalyvaus 

mokyklos gyvenime ar bus pasyvus, labai 

priklauso nuo šeimos ir mokyklos 

pastangų, glaudaus bendradarbiavimo.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DRAMATIŠKOS SCENOS 
 

Ne vienam pirmaklasiui pirmieji mokslo 

metai – išbandymų metai. Rytais jie 

pradeda verkšlenti ir šaukti, kad nenori į 

mokyklą. Jei nesate pasirengę tokiems 

atvejams ir sutrinkate – vaikas 

padvigubins triukšmingą ataką, paįvairins 

ją dramatiškais efektais, pvz., grius ant 

žemės, rėks, įsispraus į kampą ir ten sėdės. 

Žodžiu, pavers išėjimą į mokyklą širdį 

veriančia scena. Norint nugalėti panašius 

sunkumus, derėtų laikytis paprastų 

taisyklių: 

o Pažadinkite vaiką anksčiau, kad jis 

galėtų ramiai nusiprausti, 

apsirengti, papusryčiauti ir šiek 

tiek su jumis paišdykauti. 

o Atsisveikindami įteikite 

pirmaklasiui siurprizą: juokingą 

piešinį, skanų saldainį ir mažą 

žaislą. Padrąsinkite jį ir patys 

būkite ramūs. 

o Palinkėkite vaikui geros dienos, 

apkabinkite jį, pasakykite, kad 

mylite ir kad labai lauksite jo 

sugrįžtančio. 

o Namie savo atžalos pasiteiraukite, 

kaip sekėsi, ir dėmesingai 

išklausykite atsakymą. 

 

Visos šeimos narių parama, švelnus 

humoras, kantrybė, geranoriškumas, 

leidimas savarankiškai pasiruošti 

rytojui leis vaikui pasijusti saugiam ir 

pasitikėti savo jėgomis. 

 

 

10 paprastų būdų, 

kaip auginti 

vaikus atsakingai 

1.     Meilė yra pagrindinis ir 

didžiausiais Jūsų vaiko 

poreikis 

2.     Girkite ir skatinkite vaiką 

3.     Gerbkite vaiko iniciatyvą, 

interesus ir nuomonę 

4.     Pripažinkite ir gerbkite 

vaiko asmenybę ir 

individualybę 

5.     Mokykitės kalbėti su vaiku 

ir raskite tam laiko 

6.     Laikykitės drausmės ir 

Jūsų šeimos taisyklių 

7.     Dažniau būkite kartu 

8.     Įvertinkite klausimo 

„kodėl?“ reikšmę 

9.     Atsisakykite smurto 

10. Nepamirškite rūpintis 

savimi 

 



VAIKO PRAŠYMAI 

TĖVAMS 

Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, 

kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau 

piešinį arba numesčiau kamuolį. Mano kojos 

dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau. 

Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: 

būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; 

neverskite manęs, kai tai nebūtina. 

Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu 

padaryti pats. Tai priverčia mane jausti, kad 

mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Aš 

žinau, kad tai sunku, bet prašau, nelyginkite 

manęs su mano broliu, seserimi. 

Aš esu jautrus! Būkite atidūs mano 

poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą 

dieną. Elkitės su manimi taip, kaip 

norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi. 

Man reikia patarimo, kad galėčiau kurti ir 

suprasti, bet ne kritikos. Būkit geri, 

neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti 

veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne 

mane. 

Duokite man laisvę pačiam spręsti. Leiskite 

man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo 

klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš 

manęs pareikalaus gyvenimas. 

Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, 

reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo 

veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia 

gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile. 
 

 

 

 

 

IŠKILUS ĮVAIRIEMS SU VAIKO 

UGDYMU, MOKYMU, AUKLĖJIMU 

KLAUSIMAMS 

PRAŠOME KREIPTIS 

Į  

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO 

PEDAGOGINĖS  - PSICHOLOGINĖS 

TARNYBOS SKYRIŲ 

Adresu: 

Džiugo g. 6, Telšiai, LT-87117 

Telef.. 8 604 28049 

El.p. info.ppt@sctelsiai.lt  

Konsultacijas Jums suteiks 

švietimo pagalbos specialistai: 

spec. pedagogai, logopedai, psichologai 

 

Lankstinuką rengė 

spec. pedagogė Lina Vičkačkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mintys.lt/kategorija/gyvenimas
http://www.dovanusalis.lt/
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