
                                    
                            
 
 

1. Visais pirmokui reikalingais vadovėliais 
pasirūpina mokykla. 

2. Reikalingos pratybos bus perkamos tėvelių pinigais rugsėjo mėnesį pasitarus su 
mokytoja ir susitarus klasėje. 

3. Kuprinė (apie ją paskaitykite kitame apraše plačiau). 
4. 1–ai klasei skirti kokybiški (kokybiškų sąsiuvinių popierius turėtų būti kietesnis ir 

storesnis) sąsiuviniai: rašymui - eilutėmis, skaičiavimui – langučiais. Po 2 vienetus. 
Pirkite tik ryškiomis linijomis. Pageidautina su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis.  

5. Aplankalai skirti sąsiuviniams, knygoms 
ir pratyboms (storesni). 

6. Penalas. 
7. Įdėklai sąsiuviniams, pratyboms 

susidėti (kuo lengvesni). 
8. Spalvoti pieštukai, flomasteriai 

(pakanka 12. Geriausi dvipusiai, kurių 
vienas galas rašo plonai, o kitas storai). 

9. Du pieštukai, trintukas, drožtukas, liniuotė - 20 cm. 
10. Rašalinis kapsulinis parkeris, atvira plunksna (plunksninis, kapsulės mėlynos 

spalvos). 
11. Piešimui skiri lapai – A3 ir A4 formato (storesni, lengvai plėšomi). 
12. Teptukų rinkinys (skirtingų dydžių). 
13. Akvareliniai dažai, guašas( su balta spalva). 
14. Indelis vandeniui (plastmasinis, su specialiu dangteliu). 

    80X80 gabalas klijuotės (dailės pamokų metu uždengiami suolai). 
15. Sausi klijai.  
16. Vidutinio dydžio, bukos, aštrios žirklės. 
17. Spalvotas popierius (dvipusis). 
18. Spalvotas kartonas. 
19.  Plastilinas – nelimpantis prie rankų, netepantis. Lentelė plastilinui.  
20. Klasės lentynos rinkinys (plastikinė dėžutė panašiai 20x33, plastikinis stovas ir 

storas segtuvas piešiniams). 
21. Sportinė apranga, sportiniai bateliai (kūno kultūros pamokoms).   
22.  Maišelis aprangai susidėti (gerai būtų su 

vaiko inicialais). 
23.  Apranga (mergaitėms: mergaitėms – 

sijonėliai, marškinėliai trumpomis rankovėmis, 
o berniukams: šortai, marškinėliai trumpomis 
rankovėmis) 

 ir bateliai (čežkutės) šokio pamokoms 
24. Šlepetės, basutės ar lengvi bateliai vaikščioti klasėje (lauko batus palieka 

rūbinėje, ypač šaltuoju ir lirtinguoju metu). 



25.  2 mažos nuotraukos (mokinio pažymėjimui ir klasės stendui). 
 
LABAI SVARBU: pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15d. 

 
 
P.S.  BŪTINAI PASIRŪPINKIME SAVO VAIKO DAIKTAIS!  
      Ant visų savo vaiko daiktų UŽSIŪKITE, UŽRAŠYKITE, PRIKLIJUOKITE (ar kitaip 
pažymėkite) vardą ir pavardę ar vaiko inicialus. SUGALVOKITE KAIP PAPRASČIAU IR 
PATOGIAU TAI PADARYTI, ŽYMĘ TURI ŽINOTI IR JŪSŲ VAIKAS!   
      Tai padės surasti pamestų daiktų savininkus. O jų vaikai labai daug pameta. MOKINKITE 
VAIKUS BŪTI ATSAKINGAIS UŽ SAVO DAIKTUS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
KELETAS PATARIMŲ:  
Rašiklis tinkamas rašalinis.  Gerai, kai parkerio dalis prie plunksnos aptraukta guma, kad 
mažiau slystų pirštukai. Dar geriau, kai prie plunksnos yra 
suformuotos specialios plokštumos, kurių pagalba 
parkerį laikys taisyklingai. Be to, pravartu turėti 
atsarginį parkerį, jei vieną pamestų ar jis sulūžtų.  
 
Akvareliniai dažai, teptukai. Tinkamiausi pagaminti iš natūralių medžiagų (teptukai – 
natūralių šerių). Dažai būna ryškių spalvų, o nuo teptukų kokybės priklauso didelė vaiko 
sėkmės dalis.  
 
Sąsiuviniai. Atkreipkite dėmesį į popierių. Jei jis pilkšvos spalvos, šiurkštokas – rašant, 
greičiausia, persigers rašalas į kitą lapo pusę. Kuo švelnesnis popierius, slidesni lapai, lengviau 
slys parkerio plunksna, rašalas taip stipriai neįsigers. Svarbu aiškios linijos, langeliai, vidinės 
ir išorinės paraštės.  
 
Pieštukai, flomasteriai. Lengvai drožiami, netrupančiomis šerdimis, flomasteriai, kad greitai 
neuždžiūtų. Geriau mažiau, bet kokybiškų priemonių. Bet, jei vaikas mėgsta piešti, skatinkite 
tai – tada ir priemonių piešimui reiks daugiau.  
 

 
Laukiame visų, susitikime rugsėjo 1- ąją būdami 

puikios nuotaikos! 
 


