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

Kitos šių autorių knygos:

Pavadinimas 
gali būti

toks
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dešimt vienuolika dvylika  
trylika keturiolika penki.
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Vienas du trys keturi penki 
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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:

„SIVUŽAS“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Lina Dūdaitė
(„Tikra knyga“, 2018)

„MAŽI EŽIUKO SAPNAI“
iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė

parašė Selemonas Paltanavičius
(„Nieko rimto“, 2015)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė
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Kartą gyveno viena 
simpatiška mergina, tiksliau, moteris, 

        na, 
o jei visai

            tiksliai – tai 
         bjauri senė.

      Nors jos niekas nemėgo, ji labai mėgo. 
      Mėgo balandėlius. 
Galėdavo suryti jų tris puodus per dieną.

O po to persdavo. 

Po 
to, 

o ne 
prieš 

tai.

Vieną dieną virdama 
balandėlius ji pasilenkė. 
  O pasilenkusi taip 

 griausmingai
   driokstelėjo,
kad balandėliai pasibaidė ir
purptelėjo iš puodo 
tiesiai pro atvirą langą.

Senė baisiai 
nuliūdo ir visą 
vakarą verkė ir 
keikė kaimynus.
Paskui nusipirko 
batoną ir ėmė 
lesinti balandėlius.

Kaimynai 
 jos labai 
nemėgo, 
   nes ji 

baisiai
griausmingai
persdavo.

Dabar kas vakarą 
jie atskrenda pas 
tą bjaurią senę,

       na, tiesą 
        sakant, 

ne tokią jau ir     
bjaurią, gal net  
   visai ir ne 
        senę,

o moterį, 

yra simpatiška 
jauna mergina.

   kuri iš tikrųjų

    Ir visi kartu sutūpę ant palangės burkuoja 
lietuvių liaudies dainas. O kaimynai laimingi 
šoka rateliu ir lesina juos saldžiomis bandelėmis  
                                          su cinamonu.

„Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo“
parašė Marius Marcinkevičius

iliustravo Agnė Nananai
(„Alma littera“, 2020)

„Sibiro haiku“
iliustravo Lina Itagaki

parašė Jurga Vilė
(„Aukso žuvys“, 2017)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Redaktorė Giedrė Kmitienė

Všį Vaiko psichologijos centras

Kitos šių autorių knygos:





Niekam neprasitariau – bijojau 
išgąsdinti.
Po kelių dienų tėtis pamatė juo-
dą galiuką, kyšantį man iš ausies.

– Kas gi čia? – paklausė timptelėjęs.
Kol jis traukė ilgą giją, man labai 
kuteno. 
– Pamiršau jums pasakyti, – pame-
lavau. Iš tiesų labai džiaugiausi, kad 
pastebėjo.

Mama visą ištrauktą raizgalynę 
susuko į didelį tvarkingą kamuolį.
Padėjom jį į siūlų krepšį.
– O jei būtumėt nepastebėję? 
– Kaip galėtume nepastebėti? – 
švelniai paklausė mama 

Mūsų rajono gatvėmis ritinėjosi 
daugybė juodųjų raizgalynių.
Gyventojai jų nemėgo ir saugojosi.

Saugojausi ir aš, bet visai netyčia vie- 
na ėmė ir įsipainiojo mano galvoje.
Nuo tada ten nebetilpo niekas kitas.

Kitos šių autorių knygos:

„Didžioji būtybių knyga”
parašė ir iliustravo

Kotryna Zylė
(„Aukso žuvys“, 2016)

„Lietus ir skafandras“
iliustravo Jurga Šarmavičiūtė

parašė Dovilė Zavedskaitė

(Fondas „Švieskime vaikus“, 2019)

© Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
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ir numezgė man juodą,
truputį kandantį

megztinį.





Debesėlis

D i a n a  L e k e v i č i e n ė
D e i m a n t ė  – Sveikinam, 

dukryt! Nuo šiol

nors ir kasdien 

  galėsi plaukiot.

 – Bet į baseiną, 
tėti, aš norėjau 
  pernai.

– Ir kam man šitiek dovanų  
brangių, jei aš prašiau tik  
mažo debesėlio? 

– O koks turėjo 
būti debesėlis?

– Toks švelniai    mėlynas kaip  tavo šalikėlis…    Linksmas…

– Gal dar atplauks? Jei nenustosi    
laukti… Geriausios dovanos  
  mažais žingsneliais eina.

 mėlynas kaip tavo šalikėlis   Linksmas…

– Jis iš tikrųjų atplaukė! 
Jis – MANO 
DEBESĖLIS!!!

Šilkinis šalikėlis man brangus,   
bet anūkėlės šypsena –   
    brangesnė.

Kitos šių autorių knygos:

„Pasaka apie girnų meškiuką“
parašė Diana Lekevičienė

iliustravo Marija Smirnovaitė
(fondas „Švieskime vaikus“, 2016)

„Pelyčių maratonas“
parašė Jonas Liniauskas

iliustravo Deimantė Rybakovienė 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018)
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– Kas ten? – paklausė 
Žakas.
– Kur? – pasitikslino 
berniuko tėtis.
– Na, tavo delne...

Paulius Norvila
Paulius Juodišius

Kitos šių autorių knygos:

„Strykt pastrykt“
parašė Paulius Norvila 

iliustravo Jurga Šulskytė
(Fondas „Švieskime vaikus“, 2019)

„Man nereikia 
tūkstančio varpelių“

parašė ir iliustravo 
Paulius Juodišius

(2019)
Knygiukai į pagalbą vaikams, 2020
Tekstų redaktorė Giedrė Kmitienė

– O gal žuvis? – 
smalsavo berniukas.
– Gal musė?

– O gal gyvatė?! – 
džiugiai sušuko
 penkiametis.
– Taip, tikriausiai 
gyvatė, – šypsojosi tėtis. 
– Ilga uodega, aštriais 
dantimis, šnypščiančiu 
liežuviu.

Tėtis atgniaužė delną, 
tačiau tučtuojau vėl 
stipriai jį suspaudė.
– Kas ten? – Žakas 
nespėjo įžiūrėti.
– Gal paukštis? – 
pasufleravo tėtis.

– Drugelis? – Žakas
 nenustygo vietoje.
– O gal... – nutęsė tėtis 
ir užsimerkė.

– Parodyk! Parodyk! – 
šaukė įsigąsdinęs 
berniukas.
Buvo baugu, bet kartu 
be galo norėjo išvysti.
Tėtis lėtai atgniaužė 
delną. Jis buvo tuščias.



Gyveno kartą
Antanas Šimkus

Deimantė

pabaisa niūri širdyje.

Gyveno kartą

Norėjo turėti draugų,
Kad pasakas sekti kam būtų,
Kad žaisti galėtų kartu.
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Pabaisa

Kaip galima šitą pikčiurną Sutramdyti arba sugaut 

Ji blaškos po visą Knygiuką
Ir graso padegt iš vidaus

Sutramdyti arba sugaut 

Sutrikęs Knygiukas vis dairės,
Staiga jis pamatė... Tave!
– O, labas! Draugaukime, vaike!
Bus pasaka mūsų bendra!

Kai skaitom, mes esam bičiuliai.
Kaip mudviem ramu ir smagu!
Užmigus pabaisa sau murkia,
Pavirtus rainu kačiuku.

Pažaiskim
 isto

riją kitą,
K

u
r tu

 su
g

alvo
si, ku

o
 b

ū
ti.

O
 p

rad
žią tikriau

siai jau
 žin

o
m

:

„
G

y
v

e
n

o
 k

a
rtą

 K
n

y
g

iu
k

a
s...“

Kitos šių autorių knygos:

„Vaizdai iš gyvenimo  
bobulytės ir kt.“
parašė Antanas Šimkus

iliustravo Ieva Babilaitė
(VšĮ „Bernardinai.lt“, 2012)

„Pelyčių maratonas“
parašė Jonas Liniauskas

iliustravo Deimantė Rybakovienė 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018)
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Redaktorė Giedrė Kmitienė
















