
PIRMOKUI REIKALINGA: 

PARKERIAI - 2 vnt. geriausi kapsuliniai. Jei vaikas kairiarankis, parkeris turi būti skirtas tik 

kairiarankiams 

RAŠALINIŲ KAPSULIŲ RINKINYS - mėlynos spalvos 

PAPRASTI  PIEŠTUKAI (keletas vnt.) 

SPALVOTI PIEŠTUKAI (geresnės kokybės, kad vaikui lengviau būtų spalvinti) 

KREIDELĖS 

DROŽTUKAS 

TRINTUKAS  

LINIUOTĖ – IKI 20 cm ilgio 

FLOMASTERIAI  

PIEŠTUKINIAI SAUSI KLIJAI (kiekvieną dieną nešiotis) 

PENALAS – aukščiau išvardintiems reikmenims susidėti 

PVA (lipalas) klijai 

PIEŠIMO SĄSIUVINIAI – A4 formato 3 vnt. 

PIEŠIMO SĄSIUVINIAI – A3 formato 2 vnt. 

AKVARELINIO POPIERIAUS PIEŠIMO SĄSIUVINIAI – A3 formato 2vnt. 

AKVARELĖ arba GUAŠAS 

TEPTUKAI (skirtingo storio) 

INDELIS VANDENIUI – piešimo pamokai 

PLASTILINAS (padėkliukas su juo dirbti) 

KLIJUOTĖ ARBA PADĖKLIUKAS UŽTIESTI STALUI DIRBANT PER DAILĖS PAMOKAS 

SPALVOTAS POPIERIUS – dvipusis A4 formato   

SPALVOTAS KARTONAS – tinka vienpusis arba dvipusis A4 formato  

ŽIRKLUTĖS – gerai kerpančios popierių. (Jei vaikas kairiarankis, turi būti skirta tik kairiarankiams) 

SĄSIUVINIAI – 5 vnt. dideliais langeliais ir 5 vnt. plačiomis linijomis, skirti 1 klasei (Rekomenduoju 

pirkti kokybiškus, storesniais lapais, ryškiomis linijomis, kad vaikams būtų lengviau orientuotis ir 

nepersigertų rašalas). 

APLANKALAI SĄSIUVINIAMS, VADOVĖLIAMS 1 klasei 

ĮDĖKLAS SĄSIUVINIAMS, VADOVĖLIAMS BEI PRATYBOMS SUSIDĖTI (rekomenduoju A4 

formato, voko formos papkė, susidėti kiekvieną dalyką atskirai, juos pažymėti bei tvarkai palaikyti – 

žymėjimas: Pupa (lietuvių kalbos pamokai), Riešutas (matematikos pamokai), Gilė (pasaulio pažinimo 

pamokai), Vieversys (muzikos pamokai). 



SPORTINĖ APRANGA – sportbačiai (jei vis dar nemoka užsirišti batų raištelių, pirkite su lipukais), 

marškinėliai trumpomis rankovėmis, treningas, „češkės“ (šokių pamokai), medžiaginis maišelis 

sportinei aprangai susidėti 

KOPIJAVIMO POPIERIUS – 1 pokas 

PLONAS SEGTUVAS – 5 vnt. (reikalingi papildomai mokomajai medžiagai susidėti, kad 

neišsimėtytų lapai). Įmaučių nereikia dėti į segtuvus, nes kiekvieną kartą bus padaromos skylutės, kad 

darbai būtų įsegami į segtuvus.  

VADOVĖLIAI – vadovėliais aprūpins mokykla, PRATYBŲ SĄSIUVINIUS mokytoja užsako iš 

anksto visiems vaikams kartu, kad jie būtų vienodi, o pinigėliai renkami rugsėjo mėnesį. 

KUPRINĖ – pagal galimybę, kad būtų paminkštinta nugarėlė bei plačios petnešos, kad būtų patogu 

nešiotis. 

NEDŪŽTANTIS PUODELIS ATSIGERTI, KURIS BUS LAIKOMAS KLASĖJE 

 

PAPILDOMI DALYKĖLIAI, KO GALI PRIREIKTI: 

Indelis pietums 

Avalynė persiauti ir pailsėti nuo lauko avalynės 

Papildomas maišelis šokių avalynei laikyti, kad nepasimestų, siūlau iš anksto užrašyti su markeriu ar 

kitaip pažymėti češkes, sporto maišelius, uniformas. 

Patogi piniginė, kad vaikas galėtų susidėti pinigėlius pietums 

Termosiukas nešiotis arbatai  


