
              Mokyklinių reikmenų sąrašas  pirmokui/ei  2016- 2017  mokslo metams 
 

Šiame sąraše nurodyti reikmenys, kuriuos rekomenduojame turėti pirmokui (-ei).  Jei įmanoma, visos 

priemonės ir drabužiai turėtų būti pažymėti išskirtiniu ženklu ar mokinio vardu. 

______________________________________________________________________________________________ 

 KUPRINĖ. Itin svarbu, kad kuprinė būtų nesunki, kokybiška, ergonomiška ir patvari. Pradinių klasių   

                moksleivio kuprinės svoris neturi būti didesnis nei 700 g. Ergonomiškos kuprinės nugarėlė yra kieta, su   

                specialiu išlinkimu, todėl moksleivio stuburas neiškryps. Norėdami, kad jūsų vaiko kelionė iš mokyklos būtų  

                saugi, būtinai pasirūpinkite atšvaitais. 

 SEGTUVAS SĄSIUVINIAMS ir PRATYBOMS SUDĖTI kartoninis, A4 formato. 

 PO 5 SĄSIUVINIUS MATEMATIKAI (dideliais langeliais) ir LIETUVIŲ KALBAI (skirti pirmokui).  

  Turi būti kokybiški, storesniais lapais, ryškiomis linijomis. 

 APLANKALAI  SĄSIUVINIAMS 

 APLANKALAI  VADOVĖLIAMS / PRATYBOMS (užrašas „1 klasė“,“Pupa“,“Riešutas““Gilė“) 

  RAŠIKLINĖ/ PENALAS, kuriame būtų:  

  Drožtukas ( su uždara dalimi drožlėms), didelis trintukas, liniuotė (pakanka 20 cm),keli nespalvoti     

    pieštukai (HB-vidutinio minkštumo   arba B-minkštas), 

                 rašalinis su kapsulėmis parkeris (lengvas, patogus paimti; yra vieta pirštukams, neslysta, rašo      

             minkštai, nelieja). 

 DĖŽUTĖ VAŠKINIŲ KREIDELIŲ. 

 PIEŠTUKINĖ SU SPALVOTAIS PIEŠTUKAIS.  

 FLOMASTERIAI (geriausi dvipusiai, kurių vienas galas rašo storai, o kitas – plonai). 

 LENTELĖ LIPDYMUI IR DĖŽUTĖ PLASTILINO (geriau čekiškas dėl spalvų gamos ir 

minkštumo). 

 AKVARELĖ  

 GUAŠAS                     (geriau rusiškas) 

 PLASTIKINIS  INDELIS VANDENIUI. 

 PALETĖ 

 PLASTIKINIS PADĖKLIUKAS  dailės pamokose pasitiesti ant suolo. 

 PRIJUOSTĖ ( dailės pamokoms, kad neišsiteptų rūbai) 

 ŽIRKLĖS (bukais galais, bet aštrios). 

 KLIJAI (pieštukiniai ir lipalas). 

 PIEŠIMO SĄSIUVINIAI Reikia keleto piešimo sąsiuvinių: storesniais (piešti akvarele, guašu) ir 

plonesniais (piešti spalvotais pieštukais) lapais. Patogiausia būtų lengvai plėšomais lapais. 

 SPALVOTAS POPIERIUS  (vienpusis ir dvipusis). 

 SPALVOTAS KARTONAS.( vienpusis ir dvipusis) 

 TEPTUKAI (2 - plonesnis ir storesnis). 

 DIDELIS  SEGTUVAIS DARBELIAMS SUSEGTI (iki rugsėjo nepirkti,nes  segtuvų spalvą pasakys 

mokytoja  rugsėjo 1 dieną) 

 APRANGA  KŪNO  KULTŪROS  PAMOKOMS  sportinis  kostiumas ir marškinėliai  trumpomis 

rankovėmis ( marškinėlius  pirksime vienodus visai klasei ) ir SPORTINIAI BATELIAI  (jei vis dar 

nemoka užsirišti batų raištelių, pirkite  su lipukais); 

 MEDŽIAGINIS MAIŠELIS SPORTINEI APRANGAI 

 ŠOKIŲ BATELIAI  („češkės“), mergaitėms- juodas triko ir trumpas lengvas sijonėlis. 

berniukams- sportinės kelnės ir  kūno kultūrai nupirkti marškinėliai. 

 DŪDELĖ ( galima nusipirkti Pegaso knygyne) 

 Pusstoris sąsiuvinis langeliais (dienoraštis) dienos darbo  įsivertinimui, pagyrimams. 

 Vadovėlius gaus mokykloje, pratybų sąsiuvinius pirksime bendrai (tiksli kaina bus pasakyta 

rugsėjo 1 dieną) 

Pasiekimų knygelių nereikia, mokykloje  naudojamės elektroniniu dienynu. 


