
 

 
 

 

Labas, mano mokykla! 
 

Ne vieną šeimą, kurios vaikas tik šiemet pradėjo lankyti mokyklą ar pakeitė ją, kankina 

abejonės: ar pritaps sūnus arba duktė naujame kolektyve, ar nekonfliktuos, ar nebijos mokytojos, ar 

niekas jų neskriaus? Kaip padėti atžalai sėkmingai adaptuotis aptarsime šiame straipsnyje. 

Prisitaikymas prie svetimos aplinkos, susipažinimas su naujais žmonėmis, kitokiomis 

taisyklėmis veikia tiek mažiausiuosius, tiek vyresnius. Natūralu, kad taikydamasis prie naujos 

aplinkos mokinukas tampa irzlesnis, dirglesnis. Paprastai prisitaikymo laikotarpis trunka keletą 

mėnesių. Tuo metu vaikas ieško naujų draugų, stengiasi pritapti, neišsiskirti, nuolat save 

kontroliuoja. Grįžus namo įtampa atslūgsta, prasiveržia visą dieną kauptos emocijos. 

Sunkiausiai adaptaciją išgyvena uždari, drovūs vaikai. Jie nėra linkę patys aktyviai ieškoti 

naujų pažinčių ir draugystės. Tai kelia įtampą, vaikai būna labiau priklausomi nuo naujų mokyklos 

draugų elgesio ir aktyvumo. Pasitikintys savimi ir teigiamai save vertinantys vaikai daug lengviau 

išgyvena neigiamas emocijas, jaučiasi saugesni. 

Ateidamas iš namų, saugios aplinkos, kiekvienas vaikas atsineša ir įvairią bendravimo patirtį, 

santykių šeimoje modelį.  

Skirtingais amžiaus tarpsniais vaikas naujoje aplinkoje adaptuojasi nevienodai. Pradėjęs 

lankyti lopšelį-darželį, jis priverstas atsisakyti savo paties dienos režimo ir turi prisitaikyti prie 

ikimokyklinės įstaigos režimo. Čia vaikas pasigenda išskirtinio dėmesio, nes jo statusas jau kitoks 

nei namuose. Taip pat keičiasi elgesio normos už netinkamą elgesį grupėje. 

Pradedančių lankyti mokyklą vaikų patirtis būna skirtinga: lankiusieji ikimokyklinę ugdymo 

įstaigą turi daugiau bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, o ugdyti tik namuose vaikai 

dažniausiai būna arba labiau išprusę, arba pedagogiškai apleisti. 

Nepaprastai svarbūs yra vaiko santykiai su pirmuoju mokytoju. Mokytojo vaidmuo pradinuko 

gyvenime išskirtinis ir dažnai tampa savotiškas jo gyvenimo centras (netgi tuo atveju, kai vaikas 

nepriima mokytojo). Psichologai mano, jog pradinių klasių mokinių emocinė būsena yra tiesiogiai 

susieta būtent su mokytoju, be to, vaiko asmenybės ypatumus veikia ir formuoja mokytojo 

asmenybė. Tyrimai rodo, kad linkusių dominuoti mokytojų mokiniai yra labiau nerimastingi ir 

mažiau pasitiki savimi.  

Kiekvienas pirmokėlis nerimauja, juk mokykloje nebus jo mylimų žmonių: mamos, tėčio, 

sesės ar brolio. Vaiko nerimą išduoda tokie požymiai: atsisako eiti miegoti be mamos ar tėčio, 

nuolat sapnuoja košmarus, skundžiasi galvos ar pilvo skausmais, dusuliu, pykinimu. Taip pat 

dažniau pyksta, ašaroja, skundžiasi, kad tėvai jo nemyli, netgi kalba apie tai, kad norėtų numirti. Šie 

sunkumai dažnai gali būti susiję su tuo, jog pirmokas turi priprasti prie mokyklos struktūruoto 

rėžimo: 30 minučių turi išsedėti pamokoje, negali pasikalbėti su draugais, kada užsinori. 



Pasistenkite neparodyti, kad jūs taip pat labai jaudinatės dėl vaiko. Ramiai pasikalbėkite ir 

išsiaiškinkite, ko jis nerimauja. Skatinkite tikėti, kad su sunkumais susidoros. Džiaukitės jo 

laimėjimais, nuolat girkite ir drąsinkite mažylį. 

Gana dažna tėvelių klaida, kad, norėdami kuo labiau padėti vaikui, jie sukrauna kuprinę. 

Tuomet ne tik vaikas nesijaučia savarankiškas, bet ir atėjęs į mokyklą, nežino, kokie daiktai kur yra 

ir ar iš viso juos turi. Jeigu tėvai bijo, kad vaikas į mokyklą susidės ne visas priemones, galima būtų 

reikiamus daiktus sudėti ant stalo ir paprašyti, kad mažylis kuprinę susikrautų pats. Yra tėvų, kurie 

kiekvieną dieną stengiasi patikrinti vaiko kuprinę, ieškodami „nederamų“ mokyklai daiktų. Čia 

tikrai neverta persistengti, nes pirmą pusmetį pirmokėliai mokykloje tarsi žaidžia, todėl į pamokas 

turi atsinešti mėgstamą žaisliuką ar nuotraukų, kitų daiktų. Neradęs kuprinėje „nemokyklinių 

„daiktų vaikas gali labai nusiminti, kad draugai nepamatys jo mylimiausio meškino ar gražiausios 

Barbės.  

Nepriekaištaukite, jei vaikas iš pradžių nesugeba paklusti drausmei ir ramiai išsedėti ilgesnį 

laiką.  Pirmokas namų darbų užduotis turėtų atlikinėti ne ilgiau nei 1 valandą. Jeigu pastebėjote, kad 

vaikas ruošdamas namų darbus pradėjo muistytis, žaisti, žiūrėti pro langą – padarykite 15 – 20 

minučių pertraukėlę. Pajudėkite su juo kartu. Besidžaugdami pirmaisiais vaiko laimėjimais, 

nenuteikite, kad jis gabesnis už kitus. Kai laimėjimai nebesikartoja, vaikas nusivilia mokykla ir 

mokytojas tampa negeras, ir tėvai nebegiria mokinuko. 

 

 

 

 
 

 

Kai mūsų vaikas baigia ketvirtą klasę, lengviau atsipučiame: „Pirmas laiptelis nugalėtas“. 

Pailsėję vasarą rudeniop susirūpinkime, kaip įveiksime antrąjį, nes penkta klasė, švietimo 

specialistų nuomone, yra nemaža problema. Penktoko laukia daug naujovių. Gal dėl to kartais 

pasitaiko, kad V–VI klasėse pažangusis pradinukas nustoja mokytis, o jas baigęs tampa nevaldomu 

septintoku. Kodėl penkta klasė tokia lemtinga?  

Vaikas, pradėjęs mokytis penktoje klasėje, susiduria su daugybe nežinomų dalykų. Visų 

pirma vietoje mylimos mokytojos, kuri puikiai pažinojo vaiką, dabar yra nauja auklėtoja. Ji moko 

tik vieno dalyko – kartais tokio, kuris būna 1–2 kartus per savaitę. Taigi auklėtoja būna su vaiku 

žymiai mažiau. Negana to, kiekvieno dalyko ateina mokyti vis kitas mokytojas, turintis kitokį 

charakterį, įpročius, vertybes, mokymo ir vertinimo sistemą, kurią penktokas turi perprasti. Dažnai 

tenka susidurti ir su naujais klasės draugais. O kartais net nauja mokykla, kuri yra kelis kartus 

didesnė nei buvusi pradinė (jau tapusi sava kaip antrieji namai). Iš pirmo žvilgsnio ši mokykla 

atrodo paini, klaidi ir svetima. Be to, šioje mokykloje mokosi dičkiai. Visi šie pasikeitimai gali 

mokinuką priversti jaustis ne taip saugiai, kaip ketvirtoje klasėje, todėl tėvai turėtų jam padėti.  

Tyrimų duomenimis, penktoje klasėje psichologinė vaiko adaptacija trunka 5–6 savaites. Tačiau ji 

gali užsitęsti ir ilgiau. Mokiniui, perėjusiam mokytis iš pradinės mokyklos į penktą klasę, t.y. 

besiadaptuojančiam, labai svarbi tėvų pagalba ir palaikymas. Jeigu šiuo metu tėvai pastebi, kad jų 



vaikas dėl kažko kenčia, svarbiausia, ką jie gali padaryti, – parodyti, kad tikrai domisi ir rūpinasi 

juo. Atidūs tėvai nesunkiai pastebės, kad jų vaikas, prieš tai buvęs laimingas ir linksmas, dabar 

atrodo susirūpinęs, prislėgtas, pavargęs. 

 Puiku, jeigu tėvai kreipiasi į mokytoją ir kartu bando ištiesti pagalbos ranką. Nuoširdus 

suaugusiųjų susirūpinimas, pavykęs pokalbis gali būti puiki pagalba kenčiančiam vaikui. Tačiau jei 

adaptacija yra sunki ar per ilgai tęsiasi, vien nuoširdaus pasikalbėjimo neužteks. Gali prireikti ir 

kvalifikuotos mokyklos psichologo ar socialinio pedagogo pagalbos. 

Labai svarbus tėvų lankymasis susirinkimuose ir aktyvus dalyvavimas klasės gyvenime, 

tuomet galima įžvelgti bręstančias problemas ar tiesiog geriau suprasti savo vaiką, jo amžiui 

būdingus poreikius. Mokyklos ir klasės tėvų komitetuose galima spręsti savo vaiko ar jo draugų, su 

kuriais jis praleidžia trečdalį paros, problemas. 

 Galima patiems inicijuoti įvairią klasės veiklą – išvykas, susitikimus su įžymiais, įdomiais, 

paaugliams reikalingais žmonėmis, organizuoti viktorinas, varžybas ir pan. Tokia veikla ne tik 

įdomi, bet ir neleidžia paaugliui užsiimti nepageidautinais dalykais (chuliganizmu, valkatavimu ir 

kt.), suteikia galimybę linksmai praleisti laiką su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.  

 Vaikams labai svarbus papildomas ugdymas. Skatinkime dalyvauti įvairiuose būreliuose, 

mokyklos gyvenime po pamokų. Leiskime atsivesti į namus draugų ir patiems nueiti į svečius.  

  Tegul mūsų vaikai auga linksmi, kūrybingi ir laimingi. 
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