
 

MOKYMOSI REIKMENYS IR PRIEMONĖS 

 
 Kuprinė plačiomis petnešomis, pakietinta nugarėle 

 Kokybiški sąsiuviniai rašymui ir matematikai 

 Du skirtingų dydžių  segtuvai: didelis ir mažas 

 Du rašaliniai (kapsuliniai) parkeriai 

 Kapsulių rinkinys (tik mėlyna spalva) 
 Aplankalai vadovėliams,  pratybų sąsiuviniams, 

paprastiems sąsiuviniams 

 Segtuvas ir įmautės 

 Pieštukinė 

 Paprasti pieštukai 

 Trintukas 

 Drožtukas 

 Liniuotė 20 cm 

 Spalvoti pieštukai 

 Flomasteriai, rašantys plonai ir storai (dvipusiai 

–itališki ar vokiški) 

 Akvareliniai dažai ( rusiški) 

 Guašas(rusiškas) 6 spalvų. Atskirai nupirkti 

baltų dažų indelį. 

 Įvairių rūšių teptukai: labai ploni, vidutiniai ir 

stori, minkšti ir šiurkštūs 

 Indelis vandeniui (su dangteliu) 

 Žirklės bukais galais 

 Klijai- sausi ir lipalas. 

 Plastilinas (ne kinietiškas) 

 Užtiesalas suolui (klijuotė) 

 Spalvotas popierius (spalvotas kartonas, plonesnis 

popierius ir dvipusis spalvotas popierius- pirkite 

lapais arba rinkiniais) 

 Piešimo sąsiuviniai (tapybai) A4 ir A3 formato 

 Dėžė su dangčiu piešimo ir darbelių priemonėms 

susidėti 

 Mokyklinė dūdelė 

 Kūno kultūrai: sportinis kostiumas ir šortai 

šiltesniam sezonui, sportiniai bateliai guminiu padu, 

sportiniai marškinėliai, medžiaginis maišelis 

sportinei aprangai sudėti. 

 

 

 

  

 

1 KLASĖJE DĖSTOMI DALYKAI 

• Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

• Lietuvių kalba 

• Matematika 

• Pasaulio pažinimas 

• Dailė ir technologijos 

• Muzika 

• Kūno kultūra ir šokis 

Pamokos trukmė I klasėje- 35 min. 

 

 

NEFORMALUSIS  UGDYMAS 
Neformaliojo ugdymo veikla organizuojama pagal 

mokinių pageidavimą ir gimnazijos galimybes. 

 Gimnazijoje  veikia matematikų būrelis 

,,Kengūriukai”, ansamblis,  dramos, stalo žaidimų,  

sporto, choreografijos būreliai.  

 

 

YRA  PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ 

 

 

TEIKIAMOS  SOCIALINIO PEDAGOGO, 

LOGOPEDO IR PSICHOLOGO PASLAUGOS 

 

 

 

MAITINIMAS 

• nemokamas maitinimas socialiai 

remiamiems mokiniams 

• mokamas maitinimas mokiniams, 

personalui 

• mokiniai dalyvauja  ES programose „Pienas 

vaikams”,  „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje”. 

 

 

 

 

Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl., Krokialaukio sen., 

LT-64354 Alytaus r. 

Tel. (8 315) 68231 

Faks. (8 315) 68231 

El. p.  mokykla@krokialaukis.alytus.lm.lt 

Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre, 

kodas 190245331 

 

 

 

„Mūsų gimnazijoje visi vaikai 

laukiami“ 
 

ATMINTINĖ 

BŪSIMIEMS 

PIRMOKAMS IR JŲ  

TĖVELIAMS 

 
 

Pasakėlių lydimas gražiausių 
Ir gerų gerų akių mamos 

Tu ateik, kad rodyčiau tau kelią 
Prie pirmosios raidės, prie dainos. 
Nebijok, apglėbsiu savo rankom 

Tą pasaulį naują ir tave. 
Eisime abu per baltą lanką 

Su pirmųjų raidžių puokštele. 
 

  

http://mokykla@krokialaukis.alytus.lm.lt/


Mokymosi pradžia –didelių pasikeitimų metas ir 

išbandymas pačiam vaikui ir visai jūsų šeimai. 

Sėkminga pirmoko adaptacija mokykloje priklauso 

nuo to, kaip vaikas paruošiamas šeimoje. Vaikas turi 

žinoti, kad 35 minutes reikės būti susikaupusiam, teks 

klausytis ir išgirsti. Šie patarimai turėtų palengvinti 

būsimų mokinukų  prisitaikymą prie naujos aplinkos, 

nepamirškite, ką reikia ATMINTI ruošiantis 

mokyklai: 

• Mokykite vaiką saugiai elgtis gatvėje, parodykite 

saugiausią kelią į mokyklą 

• Mokykite vaiką patį apsirengti, užsirišti batų 

raištelius (šio įgūdžio prireiks prieš/po kūno kultūros 

pamokas, einant į valgyklą, lauką, kelionių, išvykų 

metu. 

• Skaičiuokite (kiek vaikas mato medžių, namų, 

mašinų), lyginkite ko daugiau, ko mažiau. 

• Klausinėkite vaikų “kodėl?“, jie tegu atsako „todėl“. 

Prašykite atsakinėti pilnais sakiniais (tai padės rašant 

rašto darbus). 

• Skatinkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti 

piešiniais. Mokykite deklamuoti eilėraščius 

išraiškingai, aiškiai, neskubant. 

• Pratinkite vaiką, kad išklausytų kalbantį žmogų (tai 

padės įsiklausyti į mokytojos aiškinimą bei skelbiamą 

užduotį). 

• Tegu mokosi netrukdyti savo sesutei, broliukui, 

tėveliams (klasės suole sėdės ne vienas, o su klasės 

draugu). 

• Mokykite vaiką orientuotis erdvėje (kairė, dešinė, 

viršus ir pan.). 

• Mokykite saugiai naudotis žirklėmis, nes jų 

pamokose reikės dažnai. 

• Mokykite dirbti su popieriumi. Parodykite, kad 

norimą figūrą galima iškirpti ir lapo krašte, ne tik 

viduryje. 

• Leiskite naudotis liniuote (mokykloje reikės braižyti 

atkarpas, geometrines figūras). 

• Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą (pasibaigus 

vienai pamokai reikės greitai pasiruošti kitai). 

• Leiskite vaikui pasidžiaugti naująja kuprine, rašymo 

priemonėmis bei kitais mokyklai skirtais daiktais. 

Tegu mokosi juos susidėti ir vėl išimti iš kuprinės. 

• Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą bei kruopščiai 

jį atlikti. Vaikas mokysis ne tik skaityti, rašyti, 

skaičiuoti, bet ir valdyti ranką, susikaupti, išlaikyti 

dėmesį, įsiminti, logiškai mąstyti. 

 

SVARBU 

Būsimam pirmokui nereikia mokėti skaityti. Tačiau jei 

pats vaikas nori mokytis skaityti, jokiu būdu 

neslopinkite jo smalsumo. Mokykloje vertinamos 

vaiko pastangos. Vaiką nuteikite, kad pasiekimai bus 

vertinami žodžiu (komentarais), įrašais sąsiuviniuose, 

kad mokinys apie juos sužinos iš mokytojo tiesiogiai. 

Prisiminkite, mokyklai būtina pateikti pažymą apie 

vaiko sveikatą. Vizito pas medikus neatidėlioti 

paskutinei savaitei, nes gali tekti aplankyti ne tik 

šeimos gydytoją, bet ir visą būrį specialistų. Būtinai 

apsilankyti pas odontologą. 

Kitas labai svarbus aspektas – dienos režimas.  Jei 

vaikas buvo ugdomas namuose, jis gyveno pagal Jūsų 

nustatytą tvarką. Vasarą vaikų dienos režimas sutrinka. 

Todėl rugpjūčio mėnesį jį būtina atstatyti, kad, 

pradėjus lankyti mokyklą, būtų daug lengviau. 

Kad vaikas turėtų teigiamą nuostatą mokyklos, 

mokytojų, mokymosi atžvilgiu: 

• niekada negąsdinkite vaiko mokykla, mokytojais; 

• pagarbiai kalbėkite apie mokytojus, mokymą, 

mokyklą, o jei kas nepatinka ar kelia abejonių, 

aptarkite su klasės mokytoja, vaikui negirdint; 

• stenkitės, kad mokslo metų pradžia taptų maloniu 

įvykiu vaikui ir visai šeimai; 

• papasakokite vaikui malonių ar įdomių epizodų iš 

savo mokyklinio gyvenimo. 

NENUSTEBKITE, 
• jei dėl pasikeitusio krūvio, naujų pareigų, laikinai 

pasikeis vaiko elgesys; 

• jei dažniau, nei anksčiau, vaikas patirs nuotaikos 

pokyčių; 

• jei iš pradžių vaikas bus įsitempęs. 

Geriausia pagalba vaikui adaptavimosi prie mokyklos 

laikotarpiu – supratimas, jog vaikui sunku, rami 

reakcija į vaiko elgesio ir nuotaikos pasikeitimus bei 

padrąsinimas, jog su sunkumais susitvarkys. 

SUNERIMKITE, 
• jei elgesio pokyčiai bei prasta nuotaika tęsiasi per 

ilgai (ilgiau nei tris mėnesius); 

• jei vaikas nuolat abejoja savo gebėjimais; 

• jeigu vaikas tampa labai bailus, nepasitiki savimi, 

neryžtingas; 

• jeigu vaikas nuolat yra liūdnas ar atrodo prislėgtas; 

• jei vaikas nuolat skundžiasi nuovargiu, galvos 

skausmais ar kitais sveikatos sutrikimais. 

 

 

 

 
 

    Tėveliai, atvesdami vaiką į mokyklą,  turi 

nepamiršti įsipareigojimų, kurie numatomi 

mokymosi sutartyje: 
• Užtikrina vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos 

lankymą. 

• Ugdo pagarbą bendraamžiams, vyresniems, kitiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 

• Tą pačią dieną informuoja klasės mokytoją vaikui 

susirgus. 

• Rūpinasi, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. 

• Sutinka, kad mokykloje būtų suteikiama medicinos 

priežiūra ir pagalba bei profilaktinis patikrinimas dėl 

pedikuliozės. 

• Nuolat domisi ugdymo rezultatais. 

• Bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos mokiniui 

teikimo specialistais, mokyklos administracija  

ugdymo ir elgesio korekcijos klausimais. 

• Atlygina vaiko padarytą žalą mokyklos turtui. 

• Talkina ir aktyviai dalyvauja mokyklos 

organizuojamuose susirinkimuose, renginiuose ir 

mokyklos savivaldoje. 

• Aprūpina vaiką individualiomis ugdymo 

priemonėmis. 

• Rūpinasi, kad vaikas būtų drausmingas ir laikytųsi 

mokinio taisyklių. 

 

 

 

 


