
Psichologė Ingrida Pečiulionienė

2020m. sausio mėn.

Pirmokų adaptacija 

mokykloje



Tyrimo tikslas:

Išsiaiškinti, kaip pavyko pirmos klasės 

mokiniams adaptuotis (prisitaikyti) 

mokykloje.

Tyrimo uždaviniai:

❖ Pokalbis su mokiniais ir piešinių „Kaip 

jaučiuosi mokykloje“ piešimas.

❖ Pirmos klasės mokinių tėvų anketinė 

apklausa. 



• Pirmos klasės mokiniai – 13

• Pirmos klasės mokinių tėvai- 14

Tyrime dalyvavo:



Pirmos klasės mokinių tyrimo 

rezultatai



Kas sunkiausia pradėjus lankyti mokyklą

Visai nesutinku, 

nesutinku

Nei sutinku nei 

nesutinku

Sutinku, 

labai sutinku

Susikaupti 4 2 8
Susirasti naujų 

draugų
11 - 3

Atsikelti ryte tuo 

pačiu metu
6 3 5

Priprasti prie 

griežtesnės 

tvarkos per 

pamokas

6 4 4

Priprasti prie 

mokytojos
11 1 2



Kas sunkiausia pradėjus lankyti mokyklą

Visai nesutinku, 

nesutinku

Nei sutinku 

nei nesutinku

Sutinku, 

labai sutinku

Sėdėti viename 

suole su 

nepažįstamu vaiku

9 2 3

Atlikti visas 

užduotis laiku

5 - 9

Paklausti 

mokytojos, kai 

nesupranta

6 1 7

Išlaikyti dėmesį 

visą pamokos 

laiką

3 6 5



Kas sunkiausia pradėjus lankyti mokyklą

Visai nesutinku, 

nesutinku

Nei sutinku nei 

nesutinku

Sutinku, 

labai sutinku

Įsidėmėti 

taisykles
7 4 3

Atsinešti visas 

priemones
9 3 2

Laiku 

pasiruošti 

pamokai

5 7 2

Susitvarkyti 

savo daiktus
7 4 3



Nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių – 10

Iki 4 mėnesių – 1

Vyksta iki šiol – 3 

Kiek laiko truko mokyklinė adaptacija?



TAIP – 12

NE - 2

Ar Jūsų vaikas lankė darželį?



Gautų rezultatų apibendrinimas
Remiantis mokinių atsakymais:

❖ Pirmokams patinka eiti į mokyklą, jie čia turi

draugų ir jaučiasi laimingi.

❖ Pirmokai savo mokytoją apibūdina kaip linksmą,

gerą, draugišką ir linkusią jiems padėti.

❖ Mokiniams patinka įvairi veikla - skaičiuoti,

rašyti, skaityti, sportuoti, piešti.

❖Visiems pirmokams patinka būti su klasės

draugais ir žaisti per pertraukas.



Gautų rezultatų apibendrinimas
Remiantis tėvų atsakymais:

❖Daugumai mokinių nesunku ir visai nesunku

susirasti naujų draugų, priprasti prie

mokytojos, įsidėmėti taisykles, atsinešti visas

priemones ir susitvarkyti savo daiktus.

❖ Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria

dalis mokinių mokykloje, yra nesugebėjimas

susikaupti, atlikti visas užduotis laiku ir

paklausti mokytojos, kai nesupranta.



IŠVADOS

• Pirmokai patenkinti mokykla, jie gerai

jaučiasi bendraudami su mokytoja ir

kitais vaikais.

• Mokiniai jaučiasi laimingi ir turi draugų.

• Kai kurie mokiniai turi sunkumų

pamokų metu, kai reikia susikaupti ir

atlikti užduotis.



REKOMENDUOJAMA:

❖ Vystyti mokinių atsakingą požiūrį į mokymąsi;

❖ Stiprinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, dažniau pagirti

mokinius mokykloje ir namuose;

❖ Įtvirtinti mokinių tarpe palankias nuostatas mokymosi

atžvilgiu nuolat primenant mokiniams, kad mokymasis yra

malonus ir įdomus užsiėmimas, o ne sunkus darbas;

❖ Linkusiems nerimauti vaikams sudaryti sąlygas kiek galima

dažniau patirti sėkmę, atliekant įvairias užduotis pamokoje

arba namuose.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂


