
 

Teminis knygų pristatymas „Apie draugystę“ 

Džiaugiamės, kad atsivertėte Teminį knygų pristatymą. Tikimės, kad jis padės jums 

surasti įdomių ir vertingų knygų. 

Vaikams nuo 0 iki 6 metų 

 Kovaliova, Nadia. Meškis ir Žąsis  

 

Komentaras: 

Meškis ir Žąsis niekada nenuobodžiauja. Jie drauge stebi žvėrelių 
pėdsakus, kelia inkilus, lipdo sniego senį, geria arbatą. Vieną žiemos 
dieną Žąsis ir Meškis sutinka paukščius, kurie ruošiasi skristi į šiltus 
kraštus. Žąsis turi keliauti su jais. O Meškis? Ar jam pavyks pakilti į 
dangų ir skristi kartu su geriausia drauge? 
Serijos „Aš skaitau!“ knyga „Meškis ir Žąsis“ – lietuvių autorės 
sukurta paveikslėlių istorija, kurią mažieji ne tik stebės iliustracijose, 
bet ir mėgins perskaityti patys. Trumpi sakinukai užrašyti didžiosiomis 

raidėmis. Pasakojimo ritmas ramus ir aiškus. Knygelės herojai Meškis ir Žąsis iš pirmo 
žvilgsnio sukelia simpatijas ir kviečia pažinti metų kaitą bei patirti draugystės išbandymus. 

 

Marcinkevičius, Marius. Draugystė ant straublio galo 

  

Komentaras: 

Gražiausios knygos premija už vaikiškos vaizduotės 
pajautimą ir profesionalią jos raišką (2017 m. Knygos meno 
konkursas). 

Kartą gyveno laaabai didelis dramblys ir maža pelytė. Juodu 
buvo geriausi draugai. Tik ar gali dramblys draugauti su pelyte? 
O draugystė būti tokia didelė, kad ją galėtų pakelti tik dramblys, 
arba ji tilptų mažoje pelytės širdelėje? 
Atsakymo ieškokite naujoje rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus ir 

iliustratorės Aušros Kiudulaitės knygoje „Draugystė ant straublio galo". 
Kaip manote, ką geriausia veikti vakare, paskaičius knygelę ir linksmai prisižaidus? Ogi 
saldžiai saldžiai miegoti! 
Chhhrrrrrrr......... 
Pššššššš...... 
 
 



Navakas, Kęstutis. Žvėreliai mokosi draugauti  

 

Komentaras: 

Knygelė skirta 2-5 metų vaikučiams. Joje rasite keturias 
trumpas pasakaites apie draugystę ir bendravimą, knygelė 
kietu įrišimu. 
Geriausios metų knygos mažiausiems skaitytojams premiją 
pelniusi pasakėlė „Udo ir Dra niekaip nesusikalba" bei dar 3 
žaismingai iliustruotos alegorinės trumpasakaitės apie 
gyvūnus. Patrauklūs personažai, neįtikėtini įvykiai ir 
nesudėtingas, meistriškai parašytas tekstas kviečia pamąstyti 

bei pasikalbėti apie draugystę, bendravimą, pakantumą kitaip atrodantiems ar 
besielgiantiems bei mokėjimą būti savimi. 

 

Heyman, Alissa. Katinėlis Juodis: Geriausi draugai  
 

Komentaras: 

Juodis ir Seimuras – geriausi draugai. Jie visada kartu. 
– Tu ir aš, – sako Juodis. 
– Aš ir tu, – taria Seimuras. 
– Draugai amžiams! 
Ką padovanoti geriausiam draugui, kad jis TIKRAI nudžiugtų? Katinėliui Juodžiui 
teks kaip reikiant pasukti pūkuotą galvą! 

Britų dailininko ir rašytojo Robo Scottono sukurtas mielas ir pūkuotas personažas 
katinėlis Juodis turi daugybę gerbėjų Lietuvoje ir pasaulyje. Šiame linksmame 

pasakojime Juodis stengiasi sugalvoti pačią šauniausią gimtadienio staigmeną savo geriausiam draugui 
peliukui Seimurui. 
Knygelė priklauso serijos „Aš skaitau" pirmam lygiui – didžiosios raidės, trumpi ir aiškūs sakiniai, smagus 
pasakojimas padės įtvirtinti skaitymo įgūdžius. 

 

Žutautė, Lina. Kakė Makė ir draugystės šluota 

 

Komentaras: 

Knygos autorė ir iliustratorė Lina Žutautė – vaikiškų knygų dailininkė 

ir rašytoja, gimusi ir iki šiol gyvenanti Šiauliuose. Pirmoji autorinė 

knyga „Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“ pasirodė 2010 m. ir 

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) buvo 

pripažinta geriausia knyga mažiesiems skaitytojams. 2013 m. Linai Žutautei įteikta vaikų 

literatūros premija už kūrybą vaikams, už vaizdo ir žodžio dermę. Autorės kūryba išversta į 

latvių, estų, rusų, danų, italų, korėjiečių ir daug kitų kalbų. 

 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kake-make-ir-netvarkos-nykstukas/


 

1–4 klasėms 

Auer, Margit. Magiškų gyvūnų mokykla  

 

Komentaras: 

Kaip ir kasmet Akmenynės mokykloje prasideda nauji mokslo metai. 
Tačiau viskas apsiverčia aukštyn kojom, kai į mokyklą užsuka 
Magiškosios gyvūnų krautuvėlės savininkas. Per klasę iš karto nuvilnijo 
klausimai: „Kas jis toks?", „Apie kokius magiškus gyvūnus jis kalba?" 
Pasirodo, kad magiškas gyvūnas – tai pats geriausias ir ištikimiausias 
draugas. Jei tau nusišypsos laimė vieną iš jų gauti, jis tavimi rūpinsis, 
išklausys ir visada tau padės. Tad kuriam vaikui tokio draugo reikia 

labiausiai? Galbūt naują mokyklą pradėjusiai lankyti Idai? Gal lėtapėdžiui Beniui? O galbūt 
savimylai Džo? 
Bandykite įspėti, kas gaus magišką gyvūną, aiškintis, kodėl Akmenynės mokykloje staiga 
ima sklisti bjaurus kvapas, sužinokite, kas pavogė mėgstamiausią Idos auskarą ir leiskitės 
į nepaprastus nuotykius Magiškų gyvūnų mokykloje! 

 

 Avyžius, Jonas. Juodažvaigždis arkliukas  

 

Komentaras: 

Miesto sode, karuselėje, tarp kitų juodos ir baltos spalvų arkliukų 
sukasi ir Juodažvaigždis. Tačiau jis ne toks kaip kiti – kaktoje 
spingso juoda žvaigždė, o dešinioji koja iki kelio juoda... Bet 
svarbiausia, šis arkliukas užburtas ir ant jo negali suktis nė vienas 
vaikas, mat iš karto yra nutėškiamas žemėn. Tačiau atsiranda 
vienas mažas atkaklus berniukas, kuris pagaili vienišo 

Juodažvaigždžio ir tvirtai pasiryžta arkliuką prisijaukinti. 
Ši stebuklinga pasaka ne tik apie draugystę ir ištikimybę, ji moko mažuosius skaitytojus (o 
didesniems primena), kaip svarbu būti drąsiam ir ryžtingam, nebijoti sunkumų ir atkakliai 
siekti užsibrėžto tikslo. Nes tuomet pildosi visos gražios svajonės! 

 

Barnhill, Kelly Regan. Mergaitė atsigėrusi mėnulio 

 

Komentaras: 

MERGAITĖ, ATSIGĖRUSI MĖNULIO: nuostabi pasaka ir vaikui, ir 
paaugliui, ir suaugusiajam – juk, nepaisant amžiaus, paslapčių, 

stebuklų ir gėrio troškimas išlieka toks pat. 

 

 



 

Colfer, Eoin. Benis ir Omaras  

 

Komentaras: 

Benis – eilinis moksleivis airis, kuriam netikėtai teko išbandymas: išrovę 

su šaknimis iš Airijos, jį persodino Afrikoje. Tvirtai pasiryžęs visuomet 

kaltinti viską ir visus, Benis nelauktai sutinka savęs vertą varžovą – 

Omarą. Omaras niekada nesimokė anglų kalbos, bet jo galva prikimšta 

frazių iš televizijos filmų bei reklamų, tad, bendraudami tokiu neįtikėtinu 

būdu, berniukai susibičiuliauja. O jau tada, be jokios abejonės, tik ir lauk 

bėdos! 

 

Cowley, Joy. Gyvatė ir Driežas  

 

Komentaras: 

Linksma, šmaikšti pasakų knyga vaikams – visada puiku. O kai ji ir 
išmintinga, kupina taiklių įžvalgų apie žmonių ir gamtos pasaulį – tai jau 

tikras skaitymo malonumas! 

Tokia yra ši Naujosios Zelandijos autorių knyga „Gyvatė ir driežas“, 

jau vadinama šiuolaikine klasika. Ji pasakoja apie dviejų labai skirtingų 
draugų bičiulystę, prasidėjusią nuo ginčo. Kivirčų, nuotykių, net ir 

bauguliukų apstu beveik visose pasakaitėse. Tačiau visada laimi pastanga suprasti ir 
gerbti kitą. Kitokį! 
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