
 

    ,,Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo 

vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime 

džiaugsmą vaiko akyse, kai jis perskaito 

pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją 

knygutę” (Astrida Lindgren) 

              Norite paišdykauti? 

Tai galite padaryti su šauniais ir smagiais 

veikėjais iš Č. Navakausko knygelės  

„Burbulų lietus“.  

 

         Gelbėkite, padėkite! Nykštukas Tilis 

pametė savo kepurėlę! 

   Ar jis ją surado ir kaip tai nutiko, kas jam 

padėjo jos ieškoti sužinosite perskaitę L. 

Šalčiūtės knygelę ,,Nykštuko kepurėlė“. 

 

          

        „-Mama, o kas yra sapnas? - klausia 

ežiukas trindamas kumštukais užmiegotas 

akis ir žiovaudamas, mat snaudė visą dieną 

– nuo tamsos iki tamsos". 

      Įdomu ar ežiukas sužinojo kas yra 

sapnas, norite išgirsti kas nutiko keliaujant 

po sapnų šalį? Paskaitykite S. 

Paltanavičiaus knygelę ,,Maži ežiuko 

sapnai“.         

 

         Kas yra laimė ir kur jos ieškoti? 

Kaip atrodo marsiečiai ir kur jie 

gyvena? Į šiuos ir kitus klausimus rasite 

atsakymus paskaitę J. Ivanauskaitės 

knygelę vaikams ,,Kaip Marsis Žemėje 

laimės ieškojo“. 
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              Draugystė nuostabus dalykas. 

Rašytojas Janušas knygoje vaikams 

,,Panama labai graži“ teigia, kad kai turi 

gerų draugų, gali nieko nebijoti. Norite 

sužinoti ar tikrai draugystė tokia galinga, 

tai paskaitykite knygelę, kurioje sudėtos 

visos dviejų draugų Tigriuko ir Meškiuko 

istorijos. 

 

 

          Kartais tėveliams reikia išvykti ir jie 

negali savo vaikučiui prieš miegą pasekti 

pasakėlės. Norite sužinoti kaip šią 

problemą išsprendė sinjoras Bjiankas?  

Paskaitykite Gianni Rodari knygelę 

,,Pasakos telefonu“. 

 

 

         Kartais vaikučiams būna liūdna, nes           

jų  tėveliai išvyksta dirbti į kitas šalis. Taip 

nutiko ir mergaitei iš N. Marčėnaitės 

knygelės ,,Lėlė“.  

   Šią knygelę verta paskaityti norintiems 

sužinoti kaip  mergaitei kartu su lėle sekėsi 

tyrinėti aplinkinį pasaulį, kaip būnant  pas 

močiutę keitėsi jos pasaulėžiūra. 

 

                  Namuose visose pakampėse 

knibžda įvairiausi daiktai. O jūs žinote, kad  

kiekvieno jų gyvenimas yra atskira istorija. 

Taip teigia ir K. Kasparavičius knygelėje 

,,Apie daiktus“ (trumpos istorijos). 

 

 

             Ar pagalvojote kiek paslapčių slypi 

Baltijos jūroje, kokia kasdienybė ir šventės 

Kuršių marių gyventojų. Siūlau pakeliauti 

po Pamario kraštą su S. Poškaus 

knygelėmis ,,Istorijos iš pajūrio“. Čia 

siūloma susitikti su varna Barbora, 

pasiklausyti  pasakojimų apie žuvis ir 

vandenų pasaulį. 

                                             

       

         

                    Naudoti šaltiniai:      

 https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1

468774661 

 Medžiaga rinkta iš knygelių. 
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