
mieli vaikai!
Dovanojame Jums 37 istorijas, sukurtas  

Lietuvos knygų kūrėjų. Rašytojai ir iliustruotojai 

kiekvieną jų sumanė galvodami apie Jus – 

norime paguosti, kai sunku, ir pasijuokti kartu, 

kai linksma. Svarbiausia – visi Knygiukai atgyja 

tik atsidūrę Vaikų rankose. 

Esate mūsų superherojai!

Vaikų žemės gyventoja
Kotryna Zylė

mieli suaugusieji,
skaitykime kartu su vaiku! Tada mes:

 

• Žaidžiame, o tai esminė vaikų veikla, leidžianti 

būti savimi, pasijausti galintiems, pajausti ryšį su 

savimi ar kitais.

• Patiriame gyvą ryšį. Sėdi ant kelių, prisiglaudi, 

žiūri į akis, tave pakutena, juokiesi ar verki  

kartu – tai vienija.

• Istoriją pritaikome vaikui. Sekame iš 

paveikslėlių, pridedame intonacijos, 

praleidžiame baisumus, padainuojame.

• Aptariame, kas perskaityta. Kas įdomu, kas 

įtraukia, kas gąsdina ar prajuokina, kas galbūt 

nuobodu. Gal istorija galėtų būti su kita 

pabaiga? Gimsta pokalbis, o to taip trūksta 

kasdienybėje. 

• Lengvai nurimstame, susitelkiame ramesnei 

veiklai. Arba atvirkščiai – įsitraukiame į 

aktyvesnes.

Všį Vaiko psichologijos centro įkūrėja
Dr. Monika Skerytė–Kazlauskienė

trumpų istorijų galia
Kiekviena knyga, nesvarbu, kokios ji apimties, 

gali paveikti skaitytoją. Keliais žodžiais 

papasakota istorija palieka didžiulę erdvę, 

tuščią vietą, kurią skaitytojas gali interpretuoti 

ir užpildyti pats. Tai ir yra trumpos istorijos 

paveikumas – galimybė pačiam sukurti 

pasakojimą tame plyšyje, nešiotis su savimi ir 

nuolat apie jį galvoti. Be to, Knygiukai ne tik 

tekstas, tai ir iliustracijos. Kas netelpa į  

žodžius – perteikta vaizdais.

Vaikų literatūros specialistė
Inga Mitunevičiūtėknygiuko pasigaminimo 
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Šiandien lietus  pila kaip iš kibiro. 
Koks tas dangaus kibiras?         

Kaip manai?

Parašyk man. 
Aš lauksiu.

 Tėtis

Jau kuris laikas 
pro savo langelį 
stebiu lietų. 
Jis vis kitoks. 

Labas, 
mano berniuk.
Pasiilgau tavęs. 
Labai labai. 
O tu manęs?

Kai krapnoja, rodos, 
krenta krapai.

Tada baisiai  užsinoriu šaltibarščių 
su virtomis bulvėmis...

Labiausiai mėgstu, kai     
lygiai lyja. 

Kadaise 
klausydavausi 
roko grupės 
tokiu              
pavadinimu. 
„Lygiai lyja“.

Kai pliaupia, paukščiai pasislepia. Ir 
man truputį liūdna. Paukščiai čia – 

mano geriausi draugai. 

Jurga Vilė 

Indrė Zalieckienė

Glosto lyg pienės 
pūkais... 

Kartais dulksnoja. 
Lietus dulkelėmis 
apipurškia mano 
ranką.

 

Kitos šių autorių knygos:

  
 

 
Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Sibiro haiku“
parašė Jurga Vilė

iliustravo Lina Itagaki

(„Aukso žuvys“, 2017)

iliustravo ir parašė Indrė Zalieckienė
(Lietuvos Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka, 2020)

„Kapt kapt kapt”

Redaktorė Giedrė Kmitienė



Šiandien prasta diena.

Tokią dėžutę turi ir Titas.
 Sakiau jam, kad šiandien prastai 

jaučiuosi, todėl sutarėm Susitikti
 ir kartu atidaryti dėžutes.

Jau temsta. Kokia gera buvo 
diena! Tokią galima įsidėti į 

degtukų dėžutę.

Bet nieko tokio, slaptoje 
degtukų dėžutėje turiu 

išsaugojus vieną 

Titas atskuba. Atsisėdam.
Degtukų dėžutes laikom delnuose 

ir imam kalbEtis.

Keista.

Kotryna Zylė        Inga Dagilė
Įsidėjau ją ten, kai buvau 

labai laiminga. 
 Saviškes visai 

pamiršom atidaryti.

PaCIA
gErIausIa.1
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks
Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vardas Pavardė
Vardas Pavardė

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

iliustravo Inga Dagilė
parašė Algimantas Stankevičius

(„Žalias kalnas“, 2020)

„Kas kaip miega?“

parašė ir iliustravo Kotryna Zylė
(„Dvi tylos“, 2020 liepa)

„Mažas kaip vabalėlis“



ŽALIAS
Aistė Mišinytė Agnė Nananai

– Aš žinau paslaptį, – 

Apie žalią liežuvį. 

sušnabždėjo Marta sesei į ausį. –
Tik pasaugok, 
  kad tėtis 
nepastebėtų. 

Ir įsibėgėjusi
 stryktelėjo
per upokšnį.

Paknopstom nulėkė pro pienes, 
smuko tarp eglių. Bet net čia, 

pačiame jaukiausiame 
žaidimų lizdelyje,

nesustojo.

Pratykino pro šilinukų lankomą
ūmėdžių guotą irpagaliau nėrė į lomą.

Kaip tylu.
Tik šen ten

it kokios dvaselės

             plevena 

           švytintys 

 žiedai. 

 Marta kluptelėjo ir tuoj prisiminė, 
 ko atbėgusi.

Apstulbusi

čiaumodama puolė atgalios.

Čiupo pilnąsaują
kiškio kopūstų ir 

liežuvis

Beveik pavyko!
Išsiropšti iš lomos,

nesumindytišilinukų, 
peršokti eglių šaknis.

  Žalias

liežuvis!

– Urte, žiūrėk! 

Aš jį
prik

iškiakopūsteliavau!
 

.
  

 
  

Kitos šių autorių knygos:

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

Všį Vaiko psichologijos centras

„Kas? Kaip? Kodėl? 
400 pasaulio paslapčių“

sudarė ir parašė Aistė Mišinytė

iliustravo  Ula Rugevičiūtė Rugytė

(„Debesų ganyklos“, 2019)

„Kaip Pelėdžiukas iš namų
pabėgo”

iliustravo Agnė Nananai 

parašė Marius Marcinkevičius

tekstų redaktorė Giedrė Kmitienė 

(„Alma Littera”, 2020)



Ša ligatvioŠa teplylė,
Į musna tau dauro liake.
gal kapil, iŠmanine,
teb siv kiet nimma niei.

Atpainiok 

eilėraštį!

Išpainiok 

eilėraščius!

Apie kokius du 

brolius čia kalbama? 

Ką gi sako

lempos stulpas?

painiotukas
painiotukaspainiotukasJustinas Žilinskas

Inga Dagilė
atsakymasat

sa
ky

m
as

atsakymas
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aŠ tai lempos stulpas,
tiesus, nesukumpęs.
vos tik atslenka tamsa,
Aš sAkAu - tebus šviesA!
 

aŠ pavargęs AutobusAs,

bet mačiau, nukrito ūsas

mano broliui troleibusui.

tai koksai aŠ brolis būsiu,

Jei pro šalį pravažiuosiu

ir jAm ūso nepaduosiu.

 

autobusą ir troleibusą.

Tu viską išpainiojai! 

ApieaŠ Šaligatvio plytelė,

Į namus tau rodau kelią.

gal pilka, neiŠmani,

bet vis tiek manim eini.

VALIO!

ŠAUNUOLIS!

PAi
nio
tu
kAs

aŠ pavargęs obAutusAs,
bet čiamau, nukrito sūas
mano broliui leitrobusui.
tai koksai aŠ lobris būsiu,
Jei pro aŠlĮ pravažiuosiu
ir maJ ūso nepaduosiu.

aŠ tai lempos stulpas,
suties, kunesumpęs.
vos tik atslenka tamsa,
Ša kausa - buset sviešA!1
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks
Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vardas Pavardė
Vardas Pavardė

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:

„atgal Į vilnių!“

„mano tėtis raŠo knygą“
iliustravo Inga Dagilė
parašė Tomas Dirgėla

(„Tyto Alba“, 2019)

parašė Justinas Žilinskas
iliustravo Povilas Vincentas Jankūnas 

(„Aukso žuvys“, 2020)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė



Išgirdęs tokias puikias 
kalbas, Ugnaco tėtis  

tuoj persikraustė pas  
savo sūnelį. 

Nuo to laiko jie 
pasikeisdami ten pučia 
ugnį bei dūmus. Vienas 
pavargsta, kitas pučia. 

Pamiega tūkstantį metų  
ir vėl pučia. 

Tai išgirdęs Ugnacas 
užsidegė pykčiu ir  

iš kalno ėmė veržtis 
dūmai ir ugnis. 

Netrukus tą salą  
pamėgo keliautojai.

– Kalne gyvena 
nuostabiausias pasaulyje 
slibinas! – grožėdamiesi 

sakydavo jie.

Miške gyveno s l ib inukas 
vardu Ugnacas.  

Ka i  j is  įs ikaršč iuodavo,  
jam iš burnos pas ip i ldavo 

ugn is .  Miškuose ki ldavo 
ga isra i ,  pavasar į  

užs idegdavo sausa žolė . 

Kartą Ugnaco tėt is 
ne ištvėrė,  č iupo sūnų ir 

nuskraid ino į  negyvenamą 
salą .  Užr it ino akmeniu 

kalno o lo je ir  tarė:
–  Ka i  išmoksi 

nebes isp jaudyt ugn imi , 
ga lės i  gr įžt i . 

Vytautas V. Landsbergi s
Vi l i ja Kv i eska itėK i tos  š ių  autor ių  knygos :

„Arkl io Dominyko mei lė“
parašė  Vytautas V. Landsbergis 

i l i ustravo  Gediminas Pranckevič ius 
( „Dominicus Lituanus“,  20 1 8)

„Baubaimė“
il iustravo Vi l i ja Kvieskaitė

parašė Benas Bėrantas 
(„N ieko r imto“, 20 18)

© Knyg iuka i  į  paga lbą  va i kams ,  2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

Všį Vaiko psichologi jos centras
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Kitos šios autorės knygos:

Kas
ateina,
tas 
išeina

  
 

  

agnė nananai

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Kaip Pelėdžiukas iš namų pabėgo“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai

(„Alma Littera”, 2020)

„Vaikų Žemė“
parašė Justinas Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai

(„Alma Littera”, 2018)

 
.
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Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks
Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vienas du trys keturi penki 
šeši septyni aštuoni devyni 
dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.

Vardas Pavardė
Vardas Pavardė

Všį Vaiko psichologijos centras

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020

„Rašytojo rašyta knyga vadinasi“
parašė Vardas Pavardė

iliustravo Vardas Pavardė

(Leidykla, 2016)

„Iliustruotojo iliustruota 
knyga vadinasi“

iliustravo Vardas Pavardė, 

parašė Vardas Pavardė

(Leidykla, 2019)

Kitos šių autorių knygos:

„KLAMPYNIŲ KRONIKOS 2“
parašė Neringa Vaitkutė

iliustravo Neringa Vaitkutė
(„Nieko rimto“, 2020)

„TITNAGO PLUNKSNA“
iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė

parašė Neringa Vaitkutė
(„Nieko rimto“, 2014)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

Paukšč io dovanos

Neringa Vaitkutė

Lina Ei tmantytė-
Valužienė

Buvo sausra. 

Rokas nuobodžiavo, kol vieną 
kartą į kiemą atskrido 

spalvotas kėkštas.

Pirmadienį kėkštas atnešė ąžuolo 
gilę ir padėjo ją ant palangės. 

Antradienį kėkštas atnešė 
karpytą ąžuolo lapą. 

Trečiadienį kėkštas atnešė 
pilką ąžuolo žievės lopinėlį. 

Rokas rado kieme 
minkštos žemės 

kauburėlį. 
Iškasė duobutę ir 

pasėjo gilę.

Kai prasikalė gležnas 
daigelis, vėl atskrido 

girios kėkštas 
ir atsinešė

lietų.  



Ašaros traukia 
košmarus kaip 

magnetas ir greitai jų 
buvo jau trys, keturi...

    dešimt... 
daugiau 
nemoku    

Tuomet tėtis 
pagamino košmarams 

spąstus.

Kad 
medžioklė  

pavyktų, brolis 
turėjo drąsiai 

užmigti.

Ryte spąstuose buvo 
įkliuvusi galybė 

sukošmarėjusių sapnų.

Tereikėjo juos išnešti į lauką 
ir, išlanksčius gaudyklę, 

iškratyti kaip dulkes nuo 
apklotėlio.

Vakare tėtis dėl visa ko 
padarė tokią gaudyklę ir 
man.

Aš košmarų
nesapnuoju, tik minkštus kaip 

triušis sapnus. Todėl ryte, aptikusi 
kurį, užkloju knygos Lapklotėliu ir 
palieku miegoti iki kitos nakties.

skaičiuoti.
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Mano brolį 
naktimis 

persekioja 
košmaras. Net ne 

vienas, o du. 

Brolis 
labai jų 

bijo ir kas 
vakarą 

pribarsto 
pilną lovą 

ašarų.

Rasa Lazauskaitė + 
Simona Jurčiukonytė

Košmarų 
gaudyklė

Kitos šių autorių knygos:

„Dviese bijoti drąsiau“
parašė ir iliustravo Rasa 

Lazauskaitė
(Fondas „Švieskime Vaikus“, 2020)

„Vėžlys, kuris pametė vardą“
iliustravo Simona Jurčiukonytė,

parašė Dovilė Bajoraitė
(Fondas „Švieskime vaikus“, 2020)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė





Pievoj sudygo sėklytė.
Tik nežinojo, kas iš jos išaugs...
Mažylė neturėjo kantrybės 
sulaukti, todėl visų klausinėjo:
– Kas aš užaugus būsiu?

– Suprantama, papartis, – 
žinovės balsu kranktelėjo varna.
Susižavėjęs daigelis tuoj pat 
išleido paparčio lapus.

– Tikrų tikriausia smilga, –  
praktiškai patarė pelė.
Augalėlis kaipmat apsikaišė 
smilgos šluotelėmis.

– Įžvelgiu tavy rožę, –
pataikavo vikšras. Ir žolynas 
apsipylė rožės pumpurais. 

Tik zylutė paklausė:
– O kuo tu norėtum būti?
Augalas susimąstė.
– Ramunėle... Ir išskleidė žiedus
lyg mažas saulytes...

Gėlė atidavė varnai paparčio lapus, 
pelei – smilgos šluoteles, o vikšrui – 
rožės pumpurus. Zylutei ji padovanojo 
mažą sėklytę.  Paukštelis pasodino 
sėklytę pievoje. O kitą pavasarį... 

Eglė Jasė
Elena Selena

Kitos šių autorių knygos:
„Marcipanas: pliušinio šuns istorija“

Parašė Eglė Jasė
Iliustravo Eglė Petkevičiūtė ir Audrius Arlauskas

(„Obuoliukas“, 2017)
„Jardin Bleu“

Parašė ir iliustravo Elena Selena
(„Gallimard Jeunesse“, 2017)

„Neige“
Parašė ir iliustravo Elena Selena
(„Gallimard Jeunesse“, 2019)

©Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė






