
Gegužės mėnesio naujos knygos 
 

Apie knygą: 
8–12 m. vaikams. 

20 istorijų apie berniukus, pasižymėjusius drąsiomis svajonėmis, 
nepaprastu talentu ir neįtikėtinu atkaklumu ir tapusiais didžiais 
vyrais! Tai įkvepiančios istorijos apie garsiausius visų laikų pasaulio 
valdovus, sportininkus, muzikos legendas ir kitus nepaprastus vyrus, 
sugebėjusius atrasti savo talentą ir juo sužavėti milijonus bei pakeisti 
pasaulį. 
„20 berniukų, kurie pakeitė pasaulį": 
• Įkvepia veikti ir nenuleisti rankų 
• Skatina atrasti savo talentą 
• Moko sunkiu darbu prisijaukinti sėkmę 
• Pateikiama vertingų motyvuojančių patarimų 

„Sėkmė nebūna atsitiktinė. Ji reikalauja sunkaus darbo, atkaklumo, mokymosi, pastangų ir aukų, o ypač 
meilės tam, ką darai." 
Pelė 
„Tave supantį pasaulį sukūrė žmonės, kurie nebuvo už tave protingesni." 
Stivas Džobsas 
„Draugystės mokykloje nesimokoma. Bet jei nežinai, kas yra draugystė, vadinasi, neišmokai nieko." 
Muhamedas Ali 
 

20 berniukų, kurie pakeitė pasaulį : [nepaprastos istorijos] / [tekstų autoriai Jacopo Olivieri, Rosalba 
Troiano] ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė] ; [iliustracijų autoriai Giovanni Abeille, Elisa Bellotti, Letizia Depedri, 
Chiara Lamieri]. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Spausd. Kinijoje). - 88 p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut. nurodyti kn. metr.. - 
Vert. iš: 20 extraordinary boys who changed the world. - Orig. antr.: 20 ragazzi straordinari che hanno cambiato 
il mondo. - Bibliogr.: p. 87. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4070-3 (įr.) 

 

Apie knygą: 
Vaikams nuo 10 m. 
 
Auksaspalvis retriveris pasakoja linksmą, bet jaudinančią istoriją apie 
savo pastangas išsaugoti šeimą. 
Nuo to laiko, kai prieš dešimt metų tapo vyresniuoju Makso broliu, 
auksaspalvis retriveris Kosmas žinojo savo darbą – saugoti šį berniuką ir 
stengtis, kad jis būtų laimingas. Prabėgo daug puikių metų, buvo sugauta 
daug teniso kamuoliukų, nugvelbta nemažai kalakutienos, suplėšyta 
kilometrai tualetinio popieriaus, o Kosmas atkakliai laikėsi priesaikos. Tik 
pastaruoju metu jo didžiausia problema tapo klostytą sijonėlį segintis 
aviganis ir į sąnarius įsimetęs artritas. Paskui ant sofos atsiranda tėčio 
kvapu persisunkusios antklodės, besiginčijantys balsai vis garsėja... 
Kosmas jaučia, kad laukia dar sunkesni išbandymai. 
Kai Maksui šauna beprotiška mintis dalyvauti šokių varžybose, Kosmas 

negali atsisakyti. Maksas nori savo tėvams priminti tuos puikius laikus, kai jie visi kartu šokdavo, ir priversti 
pamiršti žodį, prasidedantį „s“ raide. 
„Aš esu Kosmas“ įtraukia skaitytojus nuo pirmojo puslapio ir primena: kad ir kur gyvenimas nublokštų, 
meilė ir ištikimybė galiausiai nugali. 
„Kaip ir visi geri šunys, Kosmas yra linksmas, draugiškas ir ištikimas, todėl greitai tampa geru draugu, 



pasidaro toks artimas, kad užvertęs knygą pasiilgstu jo balso ir gauruoto snukio. Kosmai, sugrįžk!“ – Jim 
Gorant, „The New York Times“ bestselerio „Dingę šunys“ autorius 

 
Aš esu Kosmas : [linksma ir jaudinanti istorija apie pastangas išsaugoti šeimą] / Carlie Sorosiak ; iš anglų 

kalbos vertė Sigitas Parulskis. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Gargždai : ScandBook). - 278, [2] p. ; 22 cm. - Orig. 
antr.: I, Cosmo. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4234-9 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Universali jaudinanti istorija, kuri suvirpins širdį ir dideliems, ir mažiems. Tai knyga 
apie draugystę tarp smalsaus berniuko, gyvenimu besimėgaujančio kurmio, 
sunkumų užgrūdintos lapės ir švelnaus, išmintingo arklio. 
Keturi bičiuliai tyrinėja platųjį pasaulį. Užduoda vieni kitiems klausimus. Išgyvena 
audras. mokosi mylėti. 
Ši odė tyrumui ir gerumui, primenanti svarbiausias gyvenimo vertybes, palietė 
daugiau kaip milijoną skaitytojų visame pasaulyje. 
Nuostabi dovaninė knyga, iškart virtusi bestseleriu, panaši į knygą „Mažasis 
princas“ – patiks ir vaikams, ir suaugusiesiems. 

 

 

Berniukas, kurmis, lapė ir arklys / Charlie Mackesy ; [iš anglų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė]. - Vilnius : 
Alma littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - [125] p. : iliustr. ; 23 cm. - Orig. antr.: The boy, the mole, the fox and 
the horse. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-4244-8 (įr.) 

 

     

Apie knygą: 

Rekomenduojame vaikams nuo 5 m. 

PONAS VILKAS, PONAS RYKLYS, 

PONAS SMAUGLYS IR PONAS PIRANIUS. 

Jie visi blogiukai, ir visi tai žino. Blogiukai yra grėsmingi, pavojingi ir na... tiesiog BLOGI. 

Bet šie vaikinai nori tapti DIDVYRIAIS. 

Ir jie ketina to pasiekti darydami gerus darbus... patinka tau tai ar ne. 

TVIRTAI LAIKYKIS IR BŪK PASIRUOŠĘS LINKSMAIUSIAI, IŠDYKIAUSIAI IR ŠAUNIAUSIAI KNYGAI, 

KOKIĄ TIK ESI SKAITĘS. LAIKAS SUSIPAŽINTI SU BLOGIUKAIS! 
 
Blogiukai / Aaron Blabey ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė]. - Vilnius : Alma littera, 2020. - 4 kn. : iliustr. ; 

19 cm. -  (Įr.) 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/jim-gorant/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/jim-gorant/


 

Apie knygą: 
Kažkas turi nutikti, viliasi vaikai, o nuotykių kaip nėra, taip nėra! Bet ar tikrai 
jiems taip jau nieko nenutinka? 
Galbūt laukdami kažko nepaprasto jie tiesiog nepastebi, kad nugyvena įdomią 
ir – iliustratorės Gretos Alice dėka – tokią spalvingą dieną. Kiek keistoka, kad 
patys to nesupranta, ar ne? Tikiuosi, kad knyga paskatins kiekvieną pamatyti ir 
suprasti, kas smagaus įvyko per ŠIĄ DIENĄ. 
Evelina Daciūtė 
4-8 metų smalsučiams. 

 

 

 

 

 
Diena, kai nieko nenutiko / Evelina Daciūtė ; iliustravo Greta Alice. - Vilnius : Alma littera, 2021 (Kaunas : 

Regrafas). - [26] p. : iliustr. ; 21 cm. - (Skaitau pats : antras žingsnis). - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-
4408-4 (įr.) 

 

 Apie knygą:  
8–12 m. vaikams. 

Nuotykis veja nuotykį, vos spėsi atsikvėpti! Tai labai žaismingai, lengvai ir su 

humoru parašyta rimta istorija apie labai bjaurią mokyklos direktorę, 

neteisybę, kriminalą, į kurį niekšingai įpainiojama mokinė, ir visus 

išbandymus įveikiančią draugystę. 

Lotė ir Taisas lanko šaunią mokyklą ir labai myli savo auklėtoją Evi. Tačiau 

viskas pasikeičia, kai mokyklos direktore paskiriama piktoji Brakselė. Ji kuo 

griežčiausiai uždraudžia mokykloje švęsti gimtadienius ir vaišinti 

bendraklasius, o mokyklinės išvykos apskritai neberengiamos. Auklėtojos Evi 

klasė kaipmat sugalvoja direktorei pravardę – Bjauraklė – ir ima kurti planus, 

kaip ja atsikratyti. 

Bet tai dar ne viskas: Lotė turi paslaptį. Ją kamuoja viena bėda, kurią žūtbūt 

reikia įveikti. Ar magiškasis auklėtojos Evi žiedas padės jai išsivaduoti iš piktų pinklių ir apsaugoti mamą bei 

šunį Maksą? 

„Direktorė Brakselė ir magiškasis žiedas": 

• skatina nesitaikstyti su teisybe, 

• ragina pasitikėti draugais ir neslėpti pavojingų paslapčių, 

• moko kūrybiškai spręsti problemas. 

Carry Slee – viena populiariausių vaikų rašytojų Nyderlanduose. Autorė 9 kartus pelnė Vaikų komisijos 

premiją ir 5 kartus buvo išrinkta Jaunųjų skaitytojų metų knygos autore. Iki šiolei parduoti daugiau nei 5 

milijonai jos knygų egzempliorių. 

 
Direktorė Brakselė ir magiškasis žiedas / Carry Slee ; iliustravo Iris Boter ; [iš olandų kalbos vertė Jolita 

Urnikytė]. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Gargždai : ScandBook). - 278, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: Juf 
Braaksel en de magische ring. - Tiražas 1800 egz.. - ISBN 978-609-01-4318-6 (įr.) 

 



 Apie knygą: 
7–12 metų vaikams. 
Jei patinka pavojingi nuotykiai, siaubas ir paslaptys, bet ir gerai pakikenti, ši knyga – 
tavo grobis! 
Dvynukai Paula ir Nojus – nepaprasti vaikai. Jų tėtis, garsus mokslininkas 
Plumbergas, bėgdamas nuo miestui gresiančios katastrofos, pastatė savo šeimai 
ypatingą namą – burbulą. Ten saugu, bet šeima negali gyventi ramiai žinodama, kad 
miestui gresia didelis pavojus. 
Dvynukai tampa sekliais. Jų tikslas – aptikti fabriką, kur auginamos mirtinos 
bakterijos. Taip jie patenka į siaubingą mokyklą ir turi susidraugauti su nusikaltėlio 
dukra Liza. Ji labai keista ir neturi draugų. 
Kartu su Paula ir Nojumi tirdami nusikaltimą susipažinsite su keisčiausia mokytoja 

Leoparde, blogiausia pasaulyje virėja Grendalinda, siaubą varančiu sargu Lopeta ir kate Kruopa. Ji įkrito į 
žalių dažų kibirą ir dabar visiems primena ateivį. 
„Tai juokinga nuotykių knyga, kurioje užkoduota draugystė ir kiti svarbiausi dalykai, – sako autorė Jurga 
Baltrukonytė. – Ar tikrai pinigai svarbiausi gyvenime? Kuo baigiasi, jei tavo verslas kenkia žmonėms? 
Paula, Nojus ir Liza, patyrę daugybę pavojų, ras atsakymą – patys svarbiausi yra šeima ir tikri draugai." 

 
Dvynukai sekliai pavojuje : bakterijų byla / [Jurga Baltrukonytė] ; [iliustravo Algis Kriščiūnas]. - Vilnius : 

Alma littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 159, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Aut. nurodyta virš.. - Tiražas 2500 egz.. - 
ISBN 978-609-01-4362-9 (įr.) 

 

 Apie knygą: 

Skaitykite garsiausias pasaulyje siaubo ir paslaptingas istorijas. 
Mažiesiems skaitytojams pritaikytos istorijos net tik kels šiurpulį, bet ir nustebins 
netikėtu humoru. 

 

 

 

 

 

 

 
Garsiausios siaubų ir paslapčių istorijos / perpasakojo Stefania Leonardi Hartley ; [iš anglų kalbos vertė 

Daiva Krištopaitienė]. - Vilnius : Alma littera, 2021 (Spausd. Kinijoje). - 122, [3] p. : iliustr. ; 29 cm. - Orig. antr.: 
The most beautiful scary and mystery stories. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-4342-1 (įr.) 

 

 Apie knygą: 
Vaikams nuo 10 m. 

„Hario Poterio" autorė J. K. Rowling vaikams dovanoja naują nepaprastų nuotykių 
ir stebuklų kupiną pasaką apie tiesos galią, viltį ir draugystę, kurios padeda įveikti 
bet kokias kliūtis. 
Gausybės Rago karalystė kadaise buvo laimingiausia šalis pasaulyje. Ji neturėjo 
kur dėti aukso, karaliaus ūsai buvo neprilygstami, o mėsininkų, kepėjų ir sūrininkų 
rinktinis maistas versdavo žmones ašaroti iš džiaugsmo juos valgant. Viskas 
atrodė puikiai – išskyrus niūrias miglų užklotas Pelkynes šiaurėje, kur, anot 
legendos, gyveno siaubingasis Ikabogas. Visi nors kiek protingesni žinojo, kad 
Ikabogas yra tik išgalvota būtybė, skirta gąsdinti neklaužadas vaikus. Tačiau 

keisčiausia yra tai, kad išgalvotos būtybės kartais pradeda gyventi savo gyvenimą... 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/serija/haris-poteris--20-magijos-metu/


Ar gali išgalvota būtybė nuversti iš sosto mylimą karalių? Ar ji gali klestinčią šalį parklupdyti ant kelių? Ar 
gali pastūmėti du vaikus į nuotykį, kurio jie neprašė ir nesitikėjo? 
Jeigu esate drąsūs, atsiverskite šią knygą ir panirkite į kvapą gniaužiančią vienos iš geriausių pasaulyje 
rašytojos sukurtą naują pasaką! 
„Ikabogas“ ypatinga knyga – 34 iliustracijas jai sukūrė talentingi Lietuvos vaikai, sudalyvavę leidyklos 
„Alma littera" paskelbtame konkurse. 
 „Ikabogą" autorė parašė daugiau kaip prieš dešimt metų. Nors istorija jai patiko, visus tuos metus rašytojai 
atrodė, kad tai tik pramoga, skirta jos pačios atžaloms, tačiau galiausiai nusprendė kūriniu pasidalyti su 
viso pasaulio vaikais. 

 
Ikabogas : [pasaka] / J.K. Rowling ; iliustruotas Ikabogo iliustracijų konkurso nugalėtojų piešiniais. - Vilnius 

: Alma littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 280, [6] p. : iliustr. ; 25 cm. - Orig. antr.: The Ickabog. - Tiražas 3000 
egz.. - ISBN 978-609-01-4366-7 (įr.) 

 

Apie knygą: 

3–6 m. vaikams. 

Leiskitės į nutrūktgalviškus nuotykius, skaitydami šias įkvepiančias 
istorijas! 
Šie keturi švelnūs ir žaismingi pasakojimai ne tik palydės mažuosius 
skaitytojus į nuostabų sapnų pasaulį. Kartu su knygelės herojais vaikai 
atras tikrą draugystę, mokysis nugalėti baimes ir išmoks drąsiai svajoti. 
„Istorijos mažiesiems herojams": 
• Lavina rimo ir ritmo pojūtį 
• Plečia žodyną ir lavina kalbą 
• Skatina smalsumą ir norą pažinti pasaulį 

• Moko įveikti baimes ir vertinti tai, ką turi 

 
Istorijos mažiesiems herojams : [4 pasakojimai apie drąsą, pašėlusius nuotykius ir svajones] / iš anglų 

kalbos vertė Daiva Krištopaitienė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Spausd. Kinijoje). - 96 p. : iliustr. ; 27 cm. - Orig. 
antr.: Big stories for little heroes. - Tiražas 5000 egz.. - ISBN 978-609-01-4142-7 (įr.) 

 

 Apie knygą:  

3–5 m. vaikams. 
Eiliuota edukacinė knygelė kviečia mažylius šuoliuojant smagiu ritmu pažinti 
šešis pagrindinius jausmus: pavydą, liūdesį, džiaugsmą, baimę, pyktį, meilę. 
Visus juos jausti natūralu, tačiau juk kartais tampa taip sunku!.. Todėl 
knygelėje aiškiai ir žaismingai pateikiami patarimai mažiesiems, ką su tais 
jausmais daryti: kaip įveikti liūdesį ar baimę arba kaip padauginti džiaugsmą. 
Tai yra jausmai šeši, 
ir kasdieną jie mus lydi: 
džiaugsmas, baimė, liūdesys, 

pyktis, meilė ir pavydas. 
Sukasi jausmai ratu, 
eikš – pažinsim juos kartu! 
„Jausmų karuselė: ar pažįsti jausmus?": 
• Lavina emocinį intelektą. 
• Moko pozityviai susidoroti su stipriomis emocijomis, jausmais. 
• Lavina rimo ir ritmo pojūtį. 
• Kartoninė knygelė užapvalintais kampais saugi mažyliams. 



Knygos autorė Edita Kazakevičienė – tinklaraščio šeimai „Profesionali mama" autorė. Ji sąmoningai ir su 

meile pasirinko atsiduoti motinystei, augti ir mokytis kartu su vaikais, todėl puikiai pažįsta mažųjų pasaulį, 

emocijas ir žino, kaip padėti su jomis susidoroti. Šią patirtį sudėjo į savo pirmąją knygą vaikams „Jausmų 

karuselė". 
 

Jausmų karuselė : ar pažįsti jausmus? / Edita Kazakevičienė ; iliustravo Vilija Kvieskaitė. - Vilnius : Alma 
littera, [2020] (Spausd. Kinijoje). - [14] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4317-9 
 

Apie knygą: 
Vaikams nuo 3 m. ir visai šeimai. 
 
Jei visas pasaulis būtų prisiminimai, 
praeitis būtų tarsi kambariai, į kuriuos įžengusi 
kiekviename jų surasčiau savo senelį. 
Jaudinanti, poetiška paveikslėlių knyga apie mažos mergaitės meilę seneliui ir 
apie jausmus jam mirus. 
Mirtis kūrinyje paliečiama švelniai ir atsargiai, pabrėžiamas tarpusavio ryšys ir 
meilė, kurie niekur nedingsta mirus artimam žmogui. Knygelėje parodoma, kokie 
svarbūs yra atsiminimai. Juk kol gyva atmintis, išėję artimieji visada lieka šalia. 

Ši knyga palies tiek vaiką, tiek suaugusį skaitytoją. Ji puikiai tinka pirmiesiems pokalbiams su mažyliais 
apie mirtį. 
„Jei visas pasaulis būtų...“: 
•    moko vertinti savo artimuosius; 
•    skatina saugoti gražiausius prisiminimus; 
•    parodo, kaip galima pozityviai išgyventi praradimo skausmą; 
•    tekstas ir iliustracijos ugdo literatūrinį skonį, vaizduotę ir estetinį suvokimą. 
Knygos autorius Josephas Coelho – britų pjesių kūrėjas, poetas ir vaikų rašytojas, o knygą 
apipavidalinusi Allison Colpoys – vaikų knygų iliustruotoja, gyvenanti Australijoje. 
 

Jei visas pasaulis būtų… / Joseph Coelho, Allison Colpoys ; [iš anglų kalbos vertė Vainius Bakas]. - Vilnius 
: Alma littera, 2020 (Spausd. Kinijoje). - [30] p. : iliustr. ; 29 cm. - Orig. antr.: If all the world were…. - Tiražas 
2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4144-1 (įr.) 
 

 Apie knygą: 

1–3 metų vaikams. 

Spausk mygtukus ir klausykis smagių bei šmaikščių lietuvių poetų sukurtų 

gražiausių eilėraščių, tai Justino Marcinkevičiaus „Sapnas", Violetos 

Palčinskaitės „Čiaudulys", Sigito Gedos „Aritmetika" ir „Senos mašinos", Almos 

Karosaitės „Trakšt ir brakšt". 
Eilėraščių pasaulis žaviai vaikiškas, pasakojantis daugiausia apie mažylių 
kasdienybę: vaikai svajoja apie limonado upes ir šokolado kalnus, mašinėlę, 
bando suskaičiuoti pirštelius. 
„Kai mėnulyje buvau: įgarsinti eilėraščiai": 

• Lavina ritmo ir rimo pojūtį 
• Plečia žodyną, lavina tartį 
• Padeda išmokti eilėraščius mintinai 
• Žaismingos iliustracijos skatina kūrybingumą 
• Kartoninė knyga užapvalintais kampais yra saugi mažyliams 

Kai Mėnulyje buvau : įgarsinti eilėraščiai / iliustravo Agnė Nananai ; [įgarsino Violeta Mickevičiūtė]. - Vilnius 
: Alma littera, [2020] (Spausd. Kinijoje). - [12] p. : iliustr. ; 25 cm. - Aut.: Sigitas Geda, Alma Karosaitė, Justinas 
Marcinkevičius, Violeta Palčinskaitė. - Tiražas 4000 egz.. - ISBN 978-609-01-4097-0 



Apie knygą: 
2–5 m. vaikams. 
Kaip aš jaučiuosi? Laimingas, mylimas, išsigandęs, piktas, o gal liūdnas? 
Vartykite knygelę, sukite ratą ir padėkite savo mažiesiems suprasti ir įvardyti 
pagrindines emocijas. Tai padės jums lavinti vaiko emocinį intelektą. 
Kiekviename puslapyje pateikiama nauja situacija ir vaikas turi atspėti, kokią 
emociją jaučia pagrindinis veikėjas. 
„Kaip aš jaučiuosi? Emocijų knygelė": 
• Moko atpažinti ir įvardinti jausmus 
• Lavina emocinį intelektą 
• Interaktyvi knyga su besisukančiais elementais 

 
Kaip aš jaučiuosi? : emocijų knygelė / [iš anglų kalbos vertė Lina Lebednikaitė] ; [iliustracijos: Gina 

Maldonado]. - Vilnius : Alma littera, [2020] (Spausd. Kinijoje). - [12] p. : iliustr. ; 19 cm. - Tiražas 3000 egz.. - 
ISBN 978-609-01-4061-1 

 

 Apie knygą: 

Knygelėje „Kakė Makė ir baisi neteisybė“ tiek mažas, tiek didelis skaitytojas 
atpažins save. Nelengva ir nemalonu susidurti su baisia neteisybe, o tikra 
teisybės diena gali dovanoti be galo daug smagumo. Juk draugystė padeda 
nugalėti visus iššūkius! „Kakė Makė ir baisi neteisybė“ – tai knygelė apie 
vaikus kartais aplankantį pavydo jausmą ir pamokas, kurias turime išmokti, 
kad sugebėtume šį nemalonų jausmą suvaldyti. 
Kakės Makės paveikslėlių knygos – tai knygelių serija apie penkerių metų 
mergaitę, kuri mėgaujasi savo vaikyste ir bando pažinti visą ją supantį 
pasaulį! O pažindama jį herojė susiduria su įvairiomis situacijomis ir iššūkiais 
– baime, pavydu, pykčiu, tinginyste. Netikėtos istorijos, pasakojamos 

pasitelkiant gausybę unikalių iliustracijų, ne moralizuoja, o padeda sužadinti vaiko fantaziją ir skatina jį patį 
rasti teisingą atsakymą. 
„Kakė Makė paprastai ir kiekvienam vaikui suprantamai kalba apie didelius ir svarbius dalykus. Džiaugiuosi matydama, 

kad naujoje knygelėje pasakojama istorija dar viena aktualia tema – kaip nepasiduoti visą smagumą griaunančiam 
pavydo jausmui. Kas tuo metu vyksta vaiko širdelėje, kaip reikėtų elgtis, kai užvaldo pavydas ir knieti pasielgti 

netinkamai? Drauge kalbama ir dar viena svarbia tema – kas yra atsiprašymas? Tiesiog ištarti bereikšmiai žodžiai ar 
kai kas daugiau? Ši knygelė, tikiu, vaikams atskleis svarbias temas, o tėveliams padės dar geriau ir efektyviau bendrauti 

su savo mažaisiais, spręsti įvairias kasdienes situacijas“, – sako vaikų psichologė, vaikų psichologijos centro 
„Laimingas vaikas“ įkūrėja ir vadovė Milda Karklytė-Palevičienė. 
„Man patiko ši trumpa ir pamokanti istorija apie pavydą ir vaikų jausmus. Smagu, kad skaitydami savo vaikams Kakės 

Makės knygutes galime susimąstyti, susivokti ir kartu išmokti ką nors naujo. Vertybės, kurias puoselėja Kakė Makė, yra 
labai svarbios ir aktualios. Ši istorija puikiai pamoko mus visus, kaip reikia nepavydėti, draugiškai gyventi ir tuo 

džiaugsmu dalintis su visais“, – nuomone dalijasi tinklaraščio „Babyblog“ įkūrėja Sotera Šveikauskaitė. 
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. 

Rekomenduojama 3–6 metų vaikams. 

 

Kakė Makė ir baisi neteisybė / Lina Žutautė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - [34] p. : 
iliustr. ; 22 cm. - Tiražas 22 500 egz.. - ISBN 978-609-01-4358-2 (įr.) 

 



Apie knygą: 

Ką daryti, kai keistokas klausimas neatstoja ir vis sukasi galvoje? Ieškoti atsakymo! 
Klausti visų ir visur! Taip ir daro šios knygos smalsuolė mergaitė – ji nepailsta 
teirautis, kas gi tas Šmikis Bilba. Ar ras atsakymą? 
Užuominų, nuorodų apie tą nežinia ką pilna ir smagiose dailininkės Viktorijos Ežiuko 
iliustracijose. Taigi kas tas Šmikis Bilba, mielieji skaitytojai? 
Evelina Daciūtė 
4-8 metų smalsučiams. 

 

 

 

Kas pažįsta Šmikį Bilbą? / Evelina Daciūtė ; iliustravo Viktorija Ežiukas. - Vilnius : Alma littera, 2021 
(Vilnius : Petro ofsetas). - [32] p. : iliustr. ; 21 cm. - (Skaitau pats : antras žingsnis). - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 
978-609-01-4404-6 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Skirta 6–9 m. vaikams. 

Jauki, šmaikšti ir pamokanti istorija apie draugystę. 

Meška per anksti pabunda iš žiemos miego ir nebegali užmigti, tad nutaria nulipdyti 

sniego senį. Savanaudis ir amžiais viskuo nepatenkintas kiškis nusprendžia paerzinti 

mešką ir nulipdyti daug puikesni sniego senį! Tačiau kai miške iš pasalų prisiartina 

alkanas vilkas, kiškis supranta, kaip gera turėti apginti galintį draugą savo pusėje. 

Knygelė „Kiškis ir meška. Keisti kiškio įpročiai" – tai šviežio oro gūsis vaikų 

literatūroje, tai kvatotis verčianti pasaka apie kiškį, mešką ir vilką, apie sniego lavinas ir sniego senius. Tai 

toks pasakojimas, kuris sukelia norą anksčiau suguldyti vaikus, kad galėtum jiems paskaityti." 

 
Keisti kiškio įpročiai / tekstas: Julian Gough ; iliustracijos: Jim Field ; [iš anglų kalbos vertė Asta 

Tobulevičienė]. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Spausd. Kinijoje). - 92, [9] p. : iliustr. ; 19 cm. - (Kiškis ir meška) 
(Skaitau pats : trečias žingsnis). - Orig. antr.: Rabbit’s bad habits. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-4169-
4 (įr.) 

 

Apie knygą: 

1–3 metų vaikams. 
Spausk mygtukus ir klausykis lietuvių poetų sukurtų gražiausių eilėraščių apie 
gyvūnus, tai Kazio Jakubėno „Pelytė" ir „Kačiukai", Violetos Palčinskaitės „Boružė", 
Janinos Degutytės „Bitė", Ramutės Skučaitės „Lopšinė". 
Besiklausydamas sužinosi, kaip žaidžia kačiukai, kam boružei reikia sparnų, kaip 
pluša bitutė ir kokie kiškiai vairuoja troleibusus. Nepajusi, kaip imsi kartoti kartu su 
diktore Violeta. 

 
Kiškių troleibusai : įgarsinti eilėraščiai / iliustravo Vilija Kvieskaitė ; [įgarsino Violeta Mickevičiūtė]. - Vilnius : 

Alma littera, [2020] (Spausd. Kinijoje). - [12] p. : iliustr. ; 25 cm. - Aut.: Janina Degutytė, Kazys Jakubėnas, 
Violeta Palčinskaitė, Ramutė Skučaitė. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-3962-2 (įr.) 



Apie knygą: 
6–8 metų vaikams. 
Ar norėtumėte patyrinėti visas Saulės sistemos planetas su mūsų 
žingeidžiuoju robotuku? Jei taip, jums tereikia atsiversti šią knygą ir leistis į 
kvapą gniaužiančią kelionę! 
Čia rasite 80 įdomių klausimų apie 8 Saulės sistemos planetas ir jų palydovus. 
Jums turbūt smalsu, ar Merkurijuje galima čiuožinėti pačiūžomis? Kodėl 
Veneros paviršius primena pragarą? Kur gyvena marsiečiai? Kaip atsirado 
Saturno žiedai? Kuo kvepia Urane? 
Skaitydami knygą sužinosite daug naujų ir įdomių faktų. Ir tikrai 
nenuobodžiausite, nes knyga turi daug atverčiamų langelių ir paslėptų tekstų, 
kurie skaitymą pavers dar smagesniu! 

„Kosmosas. Apie Saulės sistemos planetas ir jų palydovus": 
• Skatina smalsumą ir domėjimąsi gamtos mokslais 
• Pristato daug įdomių ir moksliškai tikslių faktų apie kosmosą 
• Interaktyvi knyga mažiesiems kodėlčiukams 
 

Kosmosas. Saulės sistemos planetos ir jų palydovai : [interaktyvi knyga 6–8 metų vaikams] / [Pavel 
Gabzdyl] ; [iš anglų kalbos vertė Daiva Krištopaitienė] ; [iliustratorė Inna Chernyak]. - Vilnius : Alma littera, [2020] 
(Spausd. Kinijoje). - 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 29 cm. - Antr. iš virš.. - Aut. nurodytas kn. metr.. - Taip pat 
vartojama antr.: Saulės sistemos planetos ir jų palydovai. - Orig. antr.: Astounding questions from the fabulous 
world of planets. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4110-6 (įr.) 
 

Apie knygą: 

Septyni Vaivorykštės slėnio vienaragiai tapo pasaulinėmis garsenybėmis. Jie 

leidžiasi į kelionę po pasaulį, kad susitiktų su savo garbintojais. 

Tad kur vienaragiai dabar? Ieškok jų skirtingose pasaulio vietose – nuo ryškių 

Brodvėjaus šviesų iki žaižaruojančio Rio de Žaneiro karnavalo. Knygoje aplankysi 

net 17 pasaulio vietų. 

RUOŠKIS SMAGIEMS ATRADIMAMS! 

Vaikams nuo 5 metų. 
 
 

 
 

Kur vienaragis dabar? : jie slepiasi šioje magiškoje knygoje / tekstus sukūrė Sophie Schrey ; iš anglų 
kalbos vertė Audronė Macijauskienė ; iliustravo Paul Moran, dizainas John Bigwood ir Jack Clucas. - Vilnius : 
Alma littera, 2021. - [48] p. : iliustr.. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4139-7 

 

Apie knygą: 

Knygoje daugiau kaip 100 įdomių ir galvą pasukti priversiančių galvosūkių. Čia rasi 

sudoku užduočių, laivų mūšių, skaičių sekų ir kitų originalių užduočių bei iššūkių – 

tad smagiai spręsk, lenktyniauk su savimi ir patikrink savo protinius gebėjimus! 

„Loginiai galvosūkiai": 

• Lavina loginį mąstymą 

• Stiprina matematinius gebėjimus 

• Ugdo kantrybę ir gebėjimą susikaupti 

• Lavina atidumą ir pastabumą 

• Turiningam laisvalaikiui 



Užduotis sukūrė mokslų daktaras Garetas Muras – tikras galvosūkių meistras ir smegenis treniruojančių 

knygų vaikams ir suaugusiems autorius. Ieškokite ir kitos šio autoriaus galvosūkių knygos – „Galvosūkiai 

9–11 metų vaikams“. 
 
Loginiai galvosūkiai : [101 užduotis 9–11 metų vaikams] / [Garetas Muras] ; [iš anglų kalbos vertė Rita 

Kaminskaitė] ; [dailininkas Krisas Dikasonas]. - Vilnius : Alma littera, 2021 (Vilnius : Standart Impressa). - [192] 
p. : iliustr. ; 20 cm. - Aut. nurodytas priešantr. p.. - Orig. antr.: Logic games for clever kids. - Tiražas 3000 egz.. - 
ISBN 978-609-01-4381-0 

 

Apie knygą: 
5–6 m. vaikams. 

Šioje veiklos knygelėje gyvena išties pašėlę gyvūnai! Kaip smagu stebėti 

jų išdaigas ir atlikti įvairias užduotėles! 

Spalvinkite ir skaičiuokite, ieškokite skirtumų ir junkite taškus, žaiskite 

slėpynių ir rašykite. Kaip puiku žaisti ir mokytis kartu, ar ne? 

„Mano draugai. Žaisk ir mokykis": 

• Lavina loginį mąstymą 

• Lavina smulkiąją motoriką 

• Padeda mokytis skaičiuoti 

• Mokymąsi paverčia smagiu užsiėmimu 

Ieškokite ir kitos serijos knygelės „Mieli gyvūnai. Žaisk ir mokykis". 
 
Mano draugai : [pašėlę gyvūnai] : [žaisk ir mokykis] : [smagios užduotėlės] / [iš anglų kalbos vertė Živilė 

Andriūnienė]. - Vilnius : Alma littera, [2020] (Spausd. Slovėnijoje). - [33] p., įsk. virš. : iliustr. ; 29 cm. - Antr. iš 
virš.. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-4175-5 
 

Apie knygą: 
Mažasis Timis Kahilas labai nori patekti į mokyklos futbolo komandą. 
Tačiau yra viena bėda – visi jį nustumia, pakiša koją ir nuolat atima 
kamuolį. Gal jis tiesiog per mažo ūgio, kad galėtų žaisti su kitais 
vaikais... 
Timis kuo skubiau turi tapti stipresnis ir aukštesnis! Būtent tada, kai 
labiausiai reikia, berniukas atranda vieną nuostabų savo gebėjimą! 
Ar Timį priims į komandą? Perskaityk istoriją apie futbolo legendą Timį 
Kahilą ir sužinosi! 
Knyga skirta 6-9 metų vaikams. 

 
 
 
 
 

 
Mažasis Timis – futbolo žvaigždė / [Tim Cahill] ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. - Vilnius : Alma 

littera, 2020. - 127 p. : iliustr. ; 20 cm. - Aut. nurodytas virš.. - Orig. antr.: Soccer superstar. - Tiražas [2000] egz.. 
- ISBN 978-609-01-4154-0 (įr.) 

 

 

https://www.knyguklubas.lt/mieli-gyvunai-zaisk-ir-mokykis


Apie knygą: 

4–7 m. vaikams. 
Meškis ir Žąsis – geriausi draugai. Oi, kaip jiems gera ir smagu! Karštutėlę 
vasaros dieną jie gaudo drugelius, nardo tvenkinyje ir valgo ledus. Ir kaip 
džiaugiasi bičiuliai, kai pagaliau juos atgaivina lietutis. 
Išdykauk su Meškiu ir Žąsimi, tyrinėk, kur juodu pramogauja. 
„Meškis ir Žąsis. Gera būti kartu": 
• Moko džiaugtis draugyste ir ją vertinti. 
• Moko, kad draugystei skirtumai – ne kliūtis. 
• Meniškai vertingos iliustracijos ugdo estetikos suvokimą. 

 

Meškis ir žąsis : gera būti kartu / Nadia Kovaliova ; [dailininkė Nadia Kovaliova]. - Vilnius : Alma littera, 
2021 (Vilnius : BALTO print). - 39, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - (Skaitau pats : pirmas žingsnis, ISSN 2669-2503). - 
Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4419-0 (įr.) 

 

Apie knygą: 

6–9 m. vaikams. 

Šilta ir pamokanti istorija neabejotinai sužavės mažuosius gyvūnų mylėtojus! 

Greisei ir Džekui patinka ieškoti gyvūnams naujų namų! Pūkuotukė yra miela katytė 

nuostabiu kailiu. Jai patinka būti lepinamai! Be to, ji turi slaptą talentą. Ar pavyks 

dvyniams rasti žmogų, kuris ją lepins ir žavėsis jos išdaigomis? 

„Nauji namai Pūkuotukei": 

• lavina emocinį intelektą, 

• moko gerumo ir atjautos, 

• moko elgtis atsakingai su naminiais gyvūnais. 

Britų rašytojos Lindos Chapman knygos tikrai patiks visiems Holly Webb knygų 

gerbėjams! Ieškokite ir kitų šios serijos knygų „Nauji namai Tilei" ir „Nauji namai Pipui". 

 

Nauji namai Pūkuotukei / Linda Chapman ; iliustravo Sophy Williams ; iš anglų kalbos vertė Dangirutė 
Giedraitytė. - Vilnius : Alma littera, 2020 ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 95, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: A 
forever home for Fluffy. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4221-9 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Grafinis romanas „Naujokas" pasirodys labai tikras ir atpažįstamas. Juk daugeliui 

teko būti naujoku – mokykloje, būrelyje, sporto komandoje, o tai ne pats smagiausias 

jausmas. Knyga tikrai sujaudins, sutrikdys, prajuokins, įkvėps niekada nenuleisti rankų 

ir išlikti savimi. 

Septintokas Džordanas Benksas labai mėgsta piešti komiksus iš savo gyvenimo. 

Užuot išleidę Džordaną į jo svajonių dailės mokyklą, tėvai jį užrašo į prestižinę privačią 

mokyklą, garsėjančią akademiniais mokinių laimėjimais. Deja, čia mokosi vos keli ne 

baltaodžiai vaikai. Kasdien važiuodamas iš savo namų Vašingtono aukštumose į 



Riverdeilo akademijos dienos mokyklą, Džordanas pasijunta įstrigęs tarp dviejų labai skirtingų pasaulių ir 

nepritampantis nė prie vieno iš jų. O vidurinėje sunku net jeigu nesi naujokas! 

Ar Džordanui pavyks pritapti naujojoje mokykloje, neprarasti senųjų draugų ir išlikti savimi? 

Jerry Craft – afroamerikietis, komiksų, grafinių romanų rašytojas ir iliustruotojas. Jo knyga „Naujokas" ne tik 

tapo bestseleriu, bet 2020 m. buvo apdovanota Niuberio medaliu, kuris įteikiamas už JAV išleistą 

reikšmingiausią metų knygą, skirtą vaikams ar paaugliams. 

„Juokinga, šmaikšti ir tokia tikroviška istorija! Esu tikras, kad netrukus visi kalbės apie Džordaną Benksą!" 

 
Naujokas / Jerry Craft ; iliustruoti padėjo Jim Callahan ; [iš anglų kalbos vertė Vaiva Būgaitė]. - Vilnius : 

Alma littera, 2021 (Vilnius : BALTO print). - 249, [5] p. : iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: New kid. - Tiražas 2000 egz.. 
- ISBN 978-609-01-4424-4 (įr.) 

 

Apie knygą: 
„Ne tik geri, ne tik blogi“ – istorija apie norą pritapti ir būti populiariam, apie 
kerštą ir kaltę, apie tėvų lūkesčius ir pasirinkimų kainą, apie tuos, kurie tyčiojasi, ir 
tuos, iš kurių tyčiojamasi. Ar tie, kurie tyčiojasi, yra tik blogi? Ar tie, iš kurių 
tyčiojamasi, tik geri? 
Miestelyje, kuriame galima mirti iš nuobodulio, dingsta penkiolikmetis Kailas. 
Nėra jokių pėdsakų, gimnazijos mokiniai nelabai ką gali apie jį pasakyti. Jis buvo 
nepriklausomas vienišius – visada pats sau. Tačiau ar tikrai mokykloje Kailas 
buvo toks nepastebimas, ar yra dalykų, kuriuos visiems patogu nutylėti? 
Kailą engusi populiarių mokinių grupelė nusprendžia jį rasti ir į pagalbą pasitelkia 
žmogų, kuris vienintelis, jų manymu, galėtų padėti. Kaip ir Kailas, Herieta yra 
vienišė, o tokie juk laikosi išvien. Bėda ta, kad Herieta visai nepažįsta dingusio 
vaikino, o pakviesta dėtis prie tų, kuriais slapčia žavisi, pasako jiems ką kita. Kaip 
išlaviruoti tarp melo, baimės, kaltės ir euforijos, kai pagaliau esi ten, kur visada 

troškai atsidurti? Kiek ilgai tai gali tęstis? 
„Ne tik geri, ne tik blogi“ – leidyklos „Alma littera“ organizuojamo Paauglių ir jaunimo literatūros konkurso 
2020 m. nugalėtoja ir jau aštunta išleista šio konkurso knyga. 
Eglė Ramoškaitė – rašytoja, kūrybinio rašymo skatintoja, kurianti „Facebook“ tinklaraštį „NeRašyk“. „Ne tik 
geri, ne tik blogi“ – antroji autorės knyga jaunimui. Kūrėja prisipažįsta įsimylėjusi paauglių literatūrą, nes 
jokiose kitose knygose nėra tiek nuoširdumo ir tikrumo, neužglaistyto suaugusiųjųs ribomis ir patirtimis. 
Jaunimui nuo 14 m. 
 

Ne tik geri, ne tik blogi / Eglė Ramoškaitė. - Vilnius : Alma littera, 2021 (Gargždai : ScandBook). - 173, [1] 
p. ; 22 cm. - Tiražas 1800 egz.. - ISBN 978-609-01-4400-8 (įr.) 
 

Apie knygą: 

Mergaitėms nuo 7 metų. 
Idėjų ir veiklų pilnutėlė knyga, kad taptum kūrybinga ir sumania mergaite, kuri 
žino, ko nori. 
• Rankdarbių idėjos laisvalaikiui 
• Įkvepiančių moterų istorijos 
• Stiliaus, mados ir grožio gudrybės 
• Žaidimai ir receptai 
• Įvairiausi iššūkiai 
• Patarimai, kaip pasitikėti savimi ir išmokti atsipalaiduoti! 
„Be šios knygos nebeįmanoma! Čia tiek patarimų ir puikių minčių, kuo užsiimti. 
Su ja kiekvieną dieną patiriu nuotykių!" 

Marilu, 11 metų 



 

Nerealus vadovas kūrybingoms ir šiuolaikinėms mergaitėms : mergaitės knyga / Aurore Meyer ; dailininkės 
Myrtille Tournefeuille ir Amandine ; [iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė]. - Vilnius : Alma littera, 2020. 
- 127, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Virš. aut. nenurodytos. - Orig. antr.: Super guide des filles créatives d'aujourd'hui. - 
Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-3817-5 

 

Apie knygą: 

Kai išdykėlis Mucis ką nors sugalvoja, jo niekas nesustabdys! Šįkart jis išsiruošia 
ieškoti kosminių sausainių. 
Kelionė ilga ir pilna nuotykių. Teks skraidyti tarp kometų su ilgomis uodegomis, 
aplankyti kosminę stotį, nardyti galaktikų žvaigždynuose ir saugotis juodosios 
skylės. Atversk ir sužinok, kaip atsiranda žvaigždės ir kur astronautai deda dėvėtus 
apatinius! 
4-6 metų vaikams. 
 

 

Netvarkos nykštukas kosmoso platybėse : [knyga su papildytos realybės elementais] / [tekstą parašė Lina 
Matiukaitė] ; [iliustravo Erikas Pauliukonis]. - Vilnius : Alma littera, [2020] (Spausd. Kinijoje). - [12] p. : iliustr. ; 32 
cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-3752-9 

 

Apie knygą:  

8–12 m. vaikams. 
Operacija „Močiutės pagrobimas“ – jautri, bet linksmai ir su humoru papasakota 
istorija apie mergaitės norą išgelbėti močiutę nuo senelių namų. 
Vienuolikmetė Amarė nepaprastai myli savo nuostabią ir kiek pamišusią močiutę 
Šiani. Ji dažnai padeda senolei, nes ši nuolat ką nors pamiršta, be to, jos 
regėjimas nusilpęs. Vieną dieną netyčia pargriuvusi ir susižeidusi močiutė patenka 
į ligoninę. Amarės tėvai nusprendžia perkelti ją į senelių globos namus. Tačiau 
močiutė negali pakęsti senelių namų. Jie kelia jai siaubą! Amarė nusprendžia 
pagrobti močiutę iš ligoninės ir paslėpti jų namo palėpėje. Netrukus Amarės tėvai 
paskelbia močiutės paiešką, netgi policija pasirodo ant jų namų slenksčio. Amarei 

teks gerokai pasukti galvą, kaip išsaugoti paslaptį. 
Būtinos priemonės operacijai „Močiutės pagrobimas" 
• geležiniai nervai 
• gera slėptuvė 
• pagrobimas (o Dieve!) 

 

Operacija „Močiutės pagrobimas“ / Lysette van Geel ; iliustravo Karst-Janneke Rogaar ; iš olandų kalbos 
vertė Jolita Urnikytė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Gargždai : ScandBook). - 200, [3] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. 
antr.: Operatie oma Sjannie. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-4316-2 (įr.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Apie knygą: 

6–9 m. vaikams. 

 

Juokinga knyga pradedantiems skaityti – apie mokyklą ir padūkusius draugus, su 

kuriais įveikti išbandymus – nepaprastai smagu! 

Padūkėlių mokykloje prasideda nauji ir linksmi mokslo metai! Jie bus tikrai 

nepaprasti! 

Tikriausiai apie šią mokyklą dar nieko negirdėjai, bet greitai įsitikinsi, kad tai 

šauniausia mokykla visame pasaulyje. Pokštininkas Lukas turi paruošęs šunybę 

klasės naujokui. Netrukus Lukas tampa draugų būrelio vadu, susipažįsta su 

Karlosu ir... išgyvena smagiausius nuotykius, kokius tik įmanoma įsivaizduoti! 

 
Padūkėlių mokykla : čia tai bent klasė! / Dashiell Fernández ; iliustravo Candela Ferrández ; iš ispanų 

kalbos vertė Eglė Naujokaitytė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - 92, [2] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. 
antr.: Cole de locos. - Tiražas 1000 egz. (papild.). - ISBN 978-609-01-4204-2 (įr.) 

 

Apie knygą: 

3–8 m. vaikams. 
 
„Lengvi it pūkai, žaismingi it dūkstantys vasaros vėjai, šilti it mamos 
apkabinimas rašytojos Evelinos Daciūtės eilėraščiai mažiesiems. Apie vaikų 
patirtis, kasdienybę, mėginimus suvokti didelį, įdomų ir, rodos, tokį keistą 
pasaulį. Vaikai klausinėja, svajoja, žaidžia, stipriai myli, o kartais ir užsispiria. 
Tiek visko šiame pasaulyje, bet svarbiausia, kad visada šalia būtų mama. 
Jaukios Agnės Nananai iliustracijos praturtina eilėraščių pasaulį ir žadina 
kūrybiškumą“, – taip apie šią knygą atsiliepia vaikų literatūros žinovė Eglė 
Baliutavičiūtė. 
„Paslapčiausia paslaptis“ – tai 30 smagių, žaismingų, atliepiančių mažųjų 
pasaulį, emocijas, kasdienybę, eilėraščių rinkinys vaikams. Juose labai ryškus 

vaiko pasaulis su kasdieniais džiaugsmais, fantazijomis, pykčiais, į kuriuos žvelgiama be perdėto 
moralizavimo, o įsiklausant arba leidžiant pačiam vaikui išsakyti tai, kas jam rūpi, neramina, yra įdomu. 
Eilėraščių eilėdara paprasta, aiški, padeda išgirsti kalbos skambumą ir ritmiškumą. 

 
Paslapčiausia paslaptis : eilėraščiai vaikams / Evelina Daciūtė ; piešė Agnė Nananai. - Vilnius : Alma 

littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - [52] p. : iliustr. ; 29 cm. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4255-4 (įr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apie knygą: 

Drauge su vaikais skaitydami dešimt linksmų istorijų, atpažinsite finansinius 

galvosūkius, į kuriuos atsakymų ieškote ir savo namuose: 
 Kada vaikas pasiruošęs mokytis finansinio raštingumo? 
 Kada ir kam jis arba ji turėtų pradėti taupyti? 
 Kaip vaikas gali užsidirbti, už kokius darbus geriau niekada 
nemokėti ir kam turėtų išleisti savo santaupas? 
 Kiek gimtadienių per mėnesį švęsti ir kaip valdyti šventėms bei 
pramogoms skirtą biudžetą? 

Gilučių šeimos pasakojimuose ir finansų ekspertės patarimuose rasite 

atsakymų į šiuos ir kitus klausimus bei pamažu sukursite savo šeimos biudžeto taisykles, padėsiančias 

ugdyti finansiškai naudingus įpročius. 

Rekomenduojama skaityti tėvams drauge su 5–10 m. amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokytojams su 

mokiniais. 

Simonas Urbonas – tinklaraštininkas, komunikacijos specialistas, „Swedbank" Finansų laboratorijos 

edukacijų partneris, trijų vaikų tėtis. 

Jūratė Cvilikienė – „Swedbank" Finansų instituto vadovė Lietuvoje, asmeninių ir šeimos finansų ekspertė, 

trijų vaikų mama. 

Knygos turinys sukurtas „Swedbank" lėšomis. „Swedbank" dėka šį leidinį rasite visose Lietuvos 

savivaldybių ir mokyklų, kuriose ruošiamos pradinės klasės, bibliotekose. 

 

Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai : [pažintinė knygelė] / Jūratė Cvilikienė, Simonas Urbonas ; [dailininkė 
Lina Ribinskė]. - 2-oji laida. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2020]. - 57, [7] p. : iliustr. ; 25 cm. - Tiražas 3500 
egz.. - ISBN 978-609-479-351-6 (įr.) 

 

Apie knygą: 
Jaunimui nuo 14 m. 
 
Šiandien daugybės paauglių realybė – viliojantis slaptas gyvenimas internete, 
kur iš tiesų jautiesi savimi, ir, deja, ne tokia jau nuostabi tikrovė. Ar galima tikėtis 
ko nors gero šiems dviem gyvenimams susiliejus į vieną? 
Tikrame gyvenime Eliza Mirk drovi, keista ir nedraugiška. Internete ji yra 
LediGalaktika, anonimiškai internete kurianti nepaprastai populiarų komiksą 
„Pabaisų jūra“. Eliza neįsivaizduoja, kad galėtų mėgautis tikruoju gyvenimu taip, 
kaip mėgaujasi internetiniu, ir nė netrokšta pabandyti. 
Į jos mokyklą atsikelia Volesas Varlandas, žymiausias „Pabaisų jūros“ perrašų 
kūrėjas. Volesas mano, kad Eliza tėra dar viena gerbėja. Kai jis ištraukia 
merginą iš jos kiauto, ši ima kitomis spalvomis matyti pasaulį anapus interneto. 
Tačiau pasauliui atsitiktinai sužinojus Elizos paslaptį visas jos gyvenimas 

pradeda byrėti... 
„Meilės laiškas, skirtas fandomui, draugystei ir mus kuriančioms istorijoms. Romanas „Radau tave tarp 
žvaigždžių“ yra neabejotinai užburianti knyga.“ – Marieke Nijkamp, New York Times bestselerio „This Is 
Where It Ends“ autorė 

 
Radau tave tarp žvaigždžių / Francesca Zappia ; iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka. - Vilnius : Alma 

littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 391, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: Eliza and her monsters. - Tiražas 
1800 egz.. - ISBN 978-609-01-4296-7 (įr.) 

https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/this-is-where-it-ends-ym7g/
https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/this-is-where-it-ends-ym7g/


Apie knygą: 

Džekas – geras ir linksmas berniukas. Jam patinka mokykloje, jis turi daug 
pomėgių. Bet, kaip ir kiekvienas vaikas, namie ar mokykloje kartais 
susiduria su nemalonumais. Skaitykite ir sužinokite, kaip Džekas mokosi 
pasitikėti savimi bei įveikti kasdienius rūpesčius. 
„Nesėkmės baimė, problemų sprendimų įgūdžių stoka – vieni didžiausių 
vaikų iššūkių, su kuriais susiduriu psichologo kabinete. Ši knygelė gali tapti 
puikia pagalba vaikams ir jų tėvams mokantis įgūdžių, kurie bus itin svarbūs 
norint gyventi sveikai, sėkmingai ir laimingai." 
Vaikų psichologė, vaikų psichologijos centro „Laimingas vaikas" įkūrėja ir 
vadovė 

Milda Karklytė-Palevičienė 
4-5 metų vaikams. 
 

Tu gali! : kaip pasitikėti savimi ir įveikti kasdienes problemas / Niels van Hove ; iš anglų kalbos vertė Živilė 
Andriūnienė. - Vilnius : Alma littera, 2021 (Vilnius : BALTO print). - 31, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: My 
strong mind. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-4397-1 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Pažintinė knyga – miesto gidas 7–12 m. vaikams ir visai šeimai. 
Kviečiame vaikus ir suaugusius miestinėti Vilniuje – smalsiai dairytis aukštyn 
ir žemyn, tyrinėti miesto paslaptis ir legendas, atrasti svarbiausias 
senamiesčio ir kitų rajonų vietas. Nuotaikingoje kelionėje po Lietuvos 
sostinę jus lydės mergaitė Vija ir išdykusi jos šunytė Meška. Ar miesto 
gatvėse jums pavyks surasti pasislėpusią Mešką? 
„Vilnius. Vilija ir Meška miestinėja“: 
•    Skatina pastabumą ir žadina smalsumą 
•    Supažindina su turtinga Vilniaus istorija 
•    Moko suprasti Vilnių kaip daugiakultūrį ir daugiasluoksnį miestą 
•    Skatina pažinti ne tik sostinės Senamiestį, bet ir naujus rajonus 
•    Pateikiami puikūs maršrutai skubantiems miestinėtojams 
•    Patogaus formato knygą galima pasiimti kartu į miestinėjimus po Vilnių 
Knygą parašė gidė ir edukatorė Rūta Norkūnė, vedanti interaktyvias 

ekskursijas po Vilnių vaikams ir suaugusiems, o smagius personažų pasivaikščiojimus spalvingai iliustravo 
dailininkė Asta Kulikauskaitė-Krivickienė. 
Rūta Norkūnė – kūrybinga gidė ir edukatorė, viena iš „Idėjų karalystės" įkūrėjų, arba tiesiog – Vilniaus 
istorijų pasakotoja. Laisvalaikiu ji skaito knygas, piešia, keliauja, gamina maistą, o labiausiai mėgsta 
miestinėti su savo smalsia garbane augintine – didžiuoju pudeliu Frėja, kuri mielai atsišaukia ir Meškos 
vardu. 

 

Vilnius. Vija ir Meška miestinėja : miesto gidas / Rūta Norkūnė ; iliustravo Asta Kulikauskaitė. - Vilnius : 
Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - 83, [5] p. : iliustr. ; 23 cm. - Taip pat vartojama antr.: Vija ir Meška 
miestinėja. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4239-4 

 

 

 

 



 

 Apie knygą: 

Vaikams nuo 9 m. 

Tai literatūra, kuri kilsteli vaiką: skatina mąstyti, spręsti didelius klausimus ir 

pažinti literatūros daugiaprasmiškumą. 

„Sakykit, ką norit, o pasaulis puikus ir nuostabus", – taria vienos iš pasakų 

herojus pramuštgalvis sliekas. Tačiau ne visiems taip sekasi, kartais tenka 

išmokti priimti savo prigimtinius apribojimus, sunkius išbandymus, gyvenimiškas 

pamokas. Žilinskaitės pasakos, viena vertus, skaidrios ir lengvos, tačiau kartu ir 

filosofiškos. Jos kalba ne tik apie universalias vertybes, visiems pažįstamus 

jausmus, bet ir kasdienybės stebuklus, gamtos ir žmogaus sukurto pasaulio sankirtas. Knygoje surinktos 

geriausios autorės pasakos vaikams (ir suaugusiems!) užduoda daug svarbių klausimų ir kviečia pagalvoti, 

ieškoti savų atsakymų. 

Žilinskaitės pasakoms, kaip ir tam berniuko susapnuotam kaktusui, būdinga paslaptis, kurią malonu ir 

prasminga minti. 

 
Žiogas stiklinėje : pasakų rinktinė / Vytautė Žilinskaitė ; iliustravo Rasa Joni ; [sudarė Kęstutis Urba]. - 

Vilnius : Alma littera, 2020 (Kaunas : Regrafas). - 95, [1] p. : iliustr. ; 23 cm. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-
01-4275-2 (įr.) 

 

 


