
MOKOMĖS MOKYTIS 
(Patarimai tėvams) 

 

           Vaikas, eidamas į mokyklą, ten turi ne tik mokytis, bet ir draugiškai bei pagarbiai bendrauti 

su suaugusiais ir kitais mokiniais, dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje, laikytis dienos režimo 

ir mokinio taisyklių, kultūringai elgtis ir dar daug daug visko. Kad vaikui pavyktų atlikti tiek daug 

darbų, o ypač, kad jis mokėtų mokytis, prašome Jūsų, Tėveliai, pagalbos. 

  

PATARIMAI TĖVAMS KAIP PADĖTI VAIKUI GERAI MOKYTIS 
 

o Nuoširdžiai domėkitės vaiko mokymusi. 

Dažniausiai tėvai vaikų paklausia ,,Na, kaip ten mokykloje?”, sulaukia atsakymo, kad „Gerai“ ir 

siunčia ruošti namų darbų. Visgi reikėtų nuoširdžiai ir kantriai išklausyti vaiką, išsamiau pasidomėti 

jo diena mokykloje, pasiteirauti: ,,Gal tau paaiškinti namų darbus? Ar viską supratai, ką šiandien 

pasakojo per pamokas?”. Taip parodysite vaikui, kad jums iš tikrųjų įdomūs jo mokykliniai reikalai. 

o Pasirūpinkite, kad namų darbus vaikas ruoštų atskirame kambaryje, tuo metu drauskite 

įsijungti televizorių ar kompiuterį, jei to nereikalauja namų užduotys. 

Namų darbams atlikti reikalinga tyli, rami, susikaupimą skatinanti ir pašaliniu vaizdu neblaškanti 

aplinka. Tačiau vaikas turi jausti, kad jis nėra vienišas, kad tėvai sunkią valandėlę visada pasirengę 

jam padėti: „Nors tėvai nepadarys už mane, tačiau man paaiškins taip, kad aš suprasčiau“. 

o Ugdykite savitvarkos ir planavimo įgūdžius. 
Dažniausiai vaikai nemoka suplanuoti savo laiko, todėl padėkite jiems sudaryti sąrašus darbų, kurie 

jų laukia mokykloje ir namuose. Į tą sąrašą įtraukite namų ruošos darbus, knygas, kurias reikia 

perskaityti, mokyklos užduotis, kurias reikia padaryti, kontrolinius ar egzaminus, kuriems reikia 

pasiruošti. Vaikas iš anksto matys, ką turi padaryti, todėl dirbs nuosekliau, o atliktas užduotis su 

džiaugsmu galės išbraukti, taip matydamas, jog darbų vis mažėja. 

o Nustatykite tikslus ir terminus. 

Išmokykite vaiką kelti sau realius tikslus ir nustatykite jų įvykdymo terminus, pavyzdžiui, 

prižadėkite su juo pažaisti ar kažkur nueiti, jeigu iki sutarto laiko jis perskaitys reikiamą tekstą, 

atsakys į visus pateiktus klausimus ar pan. 

o Namų darbus pradėkite nuo paties sunkiausio dalyko. 
Žmogaus prigimtis tokia: jei sunkiausia užduotis bus palikta pabaigai, tikėtina, kad ji visai nebus 

atlikta. O atlikus sunkiausius dalykus, lengvesni bus padaromi greičiau ir maloniau. 

o Skaitykite ,,gabaliukais“ ir išskirkite mokomosios temos esmę. 
Išmokykite vaiką po kiekvienos perskaitytos trumpos pastraipos stabtelėti ir paklausti savęs, kas 

perskaityta, kas čia pasakyta. Kai vaikas klausosi mokytojo, skaito vadovėlį ar bet kurį kitą tekstą, 

jis turi nuolat savęs klausti: ,,Kas svarbiausia?”. 

o Mokykite pažymėti svarbiausias mintis. 
Vaikai neįstengia atsiminti visko, ką perskaito ir išgirsta. Tačiau trumpi užrašai nurodant temą, 

potemę, veiksmą, gamtos aprašymą, įvykio vietą padės greitai atsiminti, apie ką buvo kalbama. 

Pasistenkite tokį įsiminimo būdą vaikui parodyti kuo anksčiau. 

o Padėkite vaikui patikrinti atliktas užduotis raštu. 
Daugumai vaikų, taip pat ir suaugusiems, nuobodu skaityti tai, kas parašyta ir tikrinti klaidas. 

Nedaug džiaugsmo teikia klaidos ieškojimas persprendžiant matematikos lygtis. Tačiau visa tai 

reikia atlikti, norint surasti tą vienintelė klaidą, kuri gali sugadinti visą darbą. 

o Įsiminimui naudokite įvairius būdus. 

Mokymuisi ir užduoties aiškinimui naudokitės vaizdine (paveikslėliai, piešiniai, teksto žymėjimas 

spalvomis,...), garsine (pasakojimas, audio įrašai, dainelės,...) medžiaga, judėkite, žaiskite. 

Mokymasis turi būti ne nuobodus, o smagus ir įdomus! 

o Stebėkite, kaip tobulėja jūsų vaiko mokymosi įgūdžiai. 



Įsitikinkite, kad jūsų vaikas tikrai labai gerai išlavino kokį nors įgūdį, ir tik tada pereikite prie kito. 

Tai labai svarbu žemesnėse klasėse ir pirmiausia taikytina skaitymui ir skaičiavimui. Nuo to, kaip 

vaikas įgis šiuos pradinius įgūdžius, priklausys jo tolesnė sėkmė visuose mokomuosiuose 

dalykuose. 

o Paverskite namus mokymosi laboratorija. 
Specialistai pataria: ,,Tegul jūsų virtuvė tampa bandymų aikštele. Jau pradinėse klasėse aiškindami 

trupmenas paimkite obuolį ir supjaustykite jį į dvi, keturias ir t.t. dalis”. Tai tinka visiems 

mokomiesiems dalykams: būkite kūrybiški ir kartu tyrinėkite gamtą, įsivaizduokite ir kurkite 

pasakas, žiūrėkite dokumentinius, istorinius, meninius filmus, sukurtus pagal mokomąją literatūrą ir 

pan. 

o Neverskite atlikti darbo, kuris vaikui per sunkus. 
Neverskite vaiko atlikti užduoties, su kuria jis nepajėgs susidoroti. Tai sukels nepasitenkinimą ir 

nepasitikėjimą savo jėgomis bei pyktį ant tėvų, kurie verčia tai daryti. Geriau supaprastinkite 

užduotį, paaiškinkite ją savais žodžiais ar pasakykite pavyzdį, pagal kurį reiktų dirbti toliau. Tinka 

ir užduoties padalinimas į „gabaliukus“, kaip rašyta anksčiau. 

o Girkite vaikus už sėkmę. 
Nebūkite per daug griežti, kai nesiseka. Stenkitės pastebėti pagerėjimą ir būtinai už tai pagirkite, 

konkrečiai įvardindamas, ką vaikas padarė ar išmoko. Tegul vaikai girdi, kaip jūs pasakojate apie jų 

laimėjimus giminėms ir draugams. Taip jūs skatinsite vaiką stengtis dar labiau. 

 

Gerbiami Tėveliai, nepamirškite, kad šių taisyklių turėtumėte laikytis ir patys, nes Jūs esate 

geriausias pavyzdys kaip reikia elgtis. Sėkmės ugdant vaikus! 

 


