
Apie knygą „Šuniukas Maksius“ 

Nors Mišrūnas Maksius ir mažas, jo širdis — didžiulė, o mieste knibždėte knibžda nuotykių. 
Susidėjęs su šutvele nerūpestingų šunų, Maksius leidžiasi į miesto gatves ieškoti 
pradingusios draugės, o ten išgirsta gandą apie kolekcionierę - žiauriausią kada nors 
gyvenusią šunų gaudytoją. PAVOJUS tyko už kiekvieno kampo, tačiau ko nors beieškant 
VISADA reikia leisti sau pasilinksminti. 

 
 
 
 

 
Šuniukas Maksius : gyvūnėlių nuotykiai mieste / Steve Voake ; iliustravo Jim Field ; [iš anglų kalbos vertė 

Asta Tobulevičienė]. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Gargždai : ScandBook). - 157, [3] p. : iliustr. ; 20 cm. - Orig. 
antr.: Maxwell Mutt and the downtown dogs. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-01-4079-6 (įr.) 
 

 

Apie knygą „Mopsas, svajojęs tapti vienaragiu“ 

Visada būk savimi. 
Nebent gali tapti... Vienaragiu! 

Prieš pat Kalėdas prieglaudoje paliktą mopsę Pegę savaitei priglaudžia Chlojos šeima. 
Maža žaisminga šunytė pamilsta mergaitę ir norėtų su ja pasilikti amžinai. Tačiau Chloja 
nenori šuns – ji nori vienaragio! 

Ar Pegė gali kaip nors pavirsti vienarage? 
Jei sugebėtų, galbūt išsipildytų ir jos troškimas pasilikti naujuose namuose. 

 
 

Mopsas, svajojęs tapti vienaragiu / Bella Swift ; iš anglų kalbos vertė Šarūnas Šavėla. - Vilnius : Nieko 
rimto, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 116, [3] p. : iliustr. ; 23 cm. - (Aš skaitau! : 2 [lygis]). - Orig. antr.: The pug 
who wanted to be a unicorn. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-602-6 (įr.) 
 

Apie knygą „Gretos istorija: moksleivė, kuri nebuvo per maža 

imtis didelių pokyčių“  

Ši Valentinos Camerini knyga "Gretos istorija: moksleivė, kuri nebuvo per maža imtis 
didelių pokyčių" ne tik apie Gretą, bet ir apie daugybę kitų mergaičių ir berniukų visame 
pasaulyje, norinčių kovoti su galingųjų abejingumu geresnei ateičiai. 

2018 m. rugpjūčio 20 d., vėlyva vasara Stokholme. Mieste nepakenčiamai karšta. 
Televizijos naujienose nuolat skamba pranešimai apie vis kylančią oro temperatūrą, visoje 
Švedijoje siautėja gaisrai. 

Penkiolikmetė Greta Thunberg nusprendžia, kad daugiau laukti negalima: politikai turi ką 
nors daryti, kad išsaugotų Žemę būsimoms kartoms. Užuot ėjusi į mokyklą, Greta nupiešia plakatą ir eina prie 
Švedijos parlamento pastato. 

Tokia buvo pasaulinio judėjimo „Penktadieniai už ateitį“ (#FridaysForFuture) pradžia. Kiekvieną penktadienį vis 
daugiau jaunų žmonių prisijungia prie protestų už savo ateitį, ne išimtis ir Lietuvos didmiesčiai. 

Greta Thunberg (gim. 2003 m. sausio 3 d.) yra bene garsiausia šių dienų paauglė ne tik gimtojoje Švedijoje, bet ir 
visame pasaulyje. 



2018 m. gruodį apie klimato kaitą ji kalbėjo Jungtinių Tautų viršūnių susitikime, dalyvavo idėjų konferencijoje 
„TedX“. 2019 m. sausį pasisakė Pasaulio ekonomikos forume Davose, o neseniai buvo nominuota Nobelio taikos 
premijai. 

Gretos istorija : moksleivė, kuri nebuvo per maža imtis didelių pokyčių / Valentina Camerini ; iš italų kalbos 
vertė Saulena Žiugždaitė ; iliustravo Veronica „Veci“ Carratello. - Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. - 
143, [1] p. : iliustr.. - Tiražas [800] egz.. - ISBN 978-609-484-087-6 

 

Apie knygą „Seklys Noselė ir pagrobėjai“ 

Kuba – nuostabiausias iš šunų padermės – gulėjo obels pavėsyje ir sapnavo didelį, riebų 
kaulą, kurio atnešti iš miesto ką tik išėjo jo šeimininkas ir bičiulis – seklys Ambraziejus 
Noselė. 
– Didelio, riebaus kaulo laukimas yra pats maloniausias iš visų laukimų, – skaniai 
apsilaižydamas sumurmėjo panosėje šuo. 

Palaukite! Ar tik nepasigirdo? Šuo iš tikrųjų SUMURMĖJO? Negali būti! 

O vis dėlto gali, nes Kuba – išties nepaprastas šuo. Jis moka kalbėti! Sekliui Ambraziejui 
Noselei labai pasisekė turėti tokį puikų draugą ir pagalbininką. Jis žino, kad net sunkiausią 

akimirką gali pasikliauti ne tik begaliniu Kubos apetitu, bet ir sumanumu. 
Tačiau vieno dalyko seklys nežino – kad jam ir Kubai gresia didelis pavojus. 
Laukia labai įdomi byla, kuriai išspręsti vien apetito neužteks – reikės ir sumanumo. 

Ši 7–10 m. vaikams skirta detektyvinė istorija apie seklį ir jo šuniuką Kubą – smagus galvosūkis mažajam 
skaitytojui. 

Detektyvų skaitymas ugdo daugybę įgūdžių. Visų pirma skaitytojas susitapatina su personažu – tai ugdo ir gilina 
mąstymą, nagrinėjama problema apsvarstoma įvairesniais kampais, įsijaučiant į veikėjo situaciją. Lavinamas 
pastabumas, gebėjimas analizuoti situaciją, priežastis ir pasekmes, loginis mąstymas, skatinamas teisingumo 
jausmas. 

Pagrobėjai / Marian Orłoń ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila ; iliustravo Jerzy Flisak. - Vilnius : Nieko 
rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 108, [3] p. : iliustr. ; 23 cm. - Ciklo „Seklys Noselė“ 2-oji knyga. - Taip pat 
vartojama antr.: Seklys Noselė. - Orig. antr.: Detektyw Nosek i porywacze. - Tiražas 3500 egz.. - ISBN 978-609-
441-621-7 (įr.) 
 

Apie knygą „Padangių užkariautojai“  

Skirta 8-11 m. 

Visi turėtų gauti progą skristi, ar ne? 

Kitokio gyvenimo Šarka neįsivaizduoja – kasdien ji bando išgyventi gatvėje užsiimdama 
smulkiomis vagystėmis. Bet vieną dieną, ketindama atlikti jai pavestą užduotį pavogti 
brangenybių dėžutę, mergina atsiduria visai kitokių įvykių sūkuryje. Pati nesuprasdama, 
kaip tai galėjo nutikti, ji prisideda prie istorinio momento ir savo sumanumu padeda pakilti 
pirmajam oro balionui. 

Šioje anglų rašytojos Emmos Carroll (g. 1970 m.) knygoje, įkvėptoje tikros istorijos ir autorės fantazijos, 
pasakojama apie brolių prancūzų Mongolfjė sukonstruotą oro balioną ir pirmąjį jo skrydį, kuriame dalyvavo... 
avis, antis ir gaidys! 

Kūrinys žavi ne tik įtraukiančia ir kvapą gniaužiančia istorija – jame subtiliai, bet suprantamai vaikui keliami lyčių 
ir turtinės nelygybės klausimai, apmąstomas žmogaus unikalumas, sielos tvirtybė ir visa įveikiantis atkaklus 
troškimas siekti savo svajonių. 

Emma Carroll daug metų buvo anglų kalbos mokytoja. Dabar jos vienintelis darbas – knygų rašymas ir tai jos 
svajonės išsipildymas. Yra apsėsta sniego, turi du šunis Pipą ir Bertie, jie dažniausiai snaudžia šalia, kol Emma 
rašo knygas. 



Padangių užkariautojai : knyga sukurta remiantis Nealo Jacksono idėja / Emma Carroll ; iš anglų kalbos 
vertė Rita Bakanienė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 228, [4] p. ; 23 cm. - Orig. antr.: Sky 
chasers. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-441-676-7 (įr.) 
 

Apie knygą „Nauji namai Tilei“ 
„Nauji namai Tilei“ – jauki ir pamokanti knygelė vaikams, kurią sukūrė britų autorė Linda 
Chapman. Istorija pasakoja apie dvynius, kurie padeda apleistiems gyvūnams susirasti 
naujus namus. Šį kartą jie gelbės mažylę Tilę. 

Greisė ir Džekas yra devynmečiai, kurie labai myli gyvūnus. Vaikai turi įkūrę net savo 
verslą! Jie priglaudžia benamius katinus bei šunis ir juos globoja tol, kol suranda 
nuolatinius namus ir naujus mylinčius šeimininkus. Džiugu, kad beveik visada jiems 
pasiseka apleistam gyvūnui surasti naują šeimą. Tuo metu, kai globotinių neturi, dvynukai 
padeda savo mamai. Jos veikla taip pat susijusi su gyvūnais. Mama prižiūri kitų žmonių 
šunis. Šį kartą parsivežė net tris gražuolius ir išsiuntė vaikus juos pavedžioti. 

Vaikštinėdami su šunimis Greisė ir Džekas išgirsta inkštimą. Netrukus pamato mielą baltą 
šuniuką, kuris atrodo liūdnas ir vienišas. Šalia mėtosi gerokai per dideli ir per sunkūs 

žaislai, o vargšas gyvūnas neturi ko gerti. Supykę vaikai nepaiso mamos paliepimo niekada neiti į svetimus 
namus ir pasibeldžia į namo duris tikėdamiesi rasti šuniuko šeimininką. Tarpduryje pasirodžiusi moteris keikia 
savo augintinį. Pasirodo maža, baltaplaukė Tilė sugraužė šeimininkės rankinę, išbarstė sausainius ir kitaip 
nusikalto, o už bausmę buvo ištremta į lauką. Moteris jau gailisi nusipirkusi šunį. Vaikai įtikiną Tilę perleisti jiems 
ir pažada surasti tinkamus namus, tokius, kuriuose šunelis bus mylimas. 

„Nauji namai Tilei“ yra jautri ir pamokanti istorija apie atsakomybės jausmą, kurio neretai stinga augintinių 
šeimininkams. Taip pat tai pasakojimas apie draugystę ir meilę. Ar pasiseks Tilei rasti naujus namus? Dvyniai 
dėl to pasistengs, o skaitytojai mėgausis naujais tarpusavio ryšiais ir draugų nuotykiais. 

Linda Chapman gimė 1969 m. Liverpulyje. Prieš tapdama rašytoja ji dirbo daug įvairių darbų. Linda buvo teatro 
scenos vadybininke, šunų dresuotoja, knygų pardavėja, aukle, mokytoja ir tyrimų asistente. 
Autorė yra parašiusi daugiau nei 120 knygų vaikams, kai kurias savo vardu, kitas pasirašė skirtingais 
slapyvardžiais. 
Linda gyvena Lesteršyre su vyru, trim mažais vaikais ir dviem šunimis. Kai nerašo, ji mėgsta važinėti, skaityti, 
vaikščioti su savo augintiniais ir lankytis bibliotekose. 

 
Nauji namai Tilei / Linda Chapman ; iliustravo Sophy Williams ; iš anglų kalbos vertė Dangirutė Giedraitytė. 

- Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - 95, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: A forever home for Tilly. - 
Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-609-01-4155-7 (įr.) 
 

Apie knygą „Nenuorama Dorė skrajoja padebesiais“  

Dorei šiandien bloga diena. Ją verčia vilktis bjaurią striukę. Mama liepia žaisti tyliai. 
Be to, grįžo jos priešė. Bet staiga Dorei ima klibėti dantis! Leiskis su Valiuke Dore į 
laukinę – ir klibančią – kelionę. 

Abby Hanlon (www.abbyhanlon.com) anksčiau dirbo mokytoja. Įkvėpta savo mokinių 
pasakojimų, ji ėmė rašyti istorijas vaikams ir pati išmoko piešti. Ji yra knygos „Ralfas 
pasakoja istoriją“ bei „Nenuoramos Dorės“ serijos knygų autorė. Pirmoji „Dorės“ 
serijos knyga gavo Amerikos bibliotekų asociacijos (ALA) apdovanojimą, ji buvo 
išrinkta „Kirkus“, „Publishers Weekly“ ir žurnalo „Parent’s“ geriausia knyga bei „Golden 
Kite“ garbės knyga. Antroji knyga „Nenuorama Dorė ir tikra draugė“ laimėjo „Cybil“ 
apdovanojimą, o trečioji „Dorė ir juoda avelė“ taip pat gavo Amerikos bibliotekų 
asociacijos apdovanojimą. Abby gyvena Brukline, Niujorke, su vyru ir dviem vaikais. 

Nenuorama Dorė skrajoja padebesiais / Abby Hanlon ; [iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė]. - Vilnius : 
Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - 146, [7] p. : iliustr. ; 20 cm. - Orig. antr.: Head in the clouds. - Tiražas 
1000 egz.. - ISBN 978-609-01-3892-2 (įr.) 



Apie knygą „Blogykla“ 

Čekų autorė Daniela Fischerova vaikams ir jaunimui skirtoje knygoje „Blogykla“ iš 
pažiūros suka pramintu keliu ir kuria populiarų pasakojimą apie magijos mokyklą. 
Tačiau pažvelgę giliau matome, kad rašytoja parašė visiškai unikalią ir smagią istoriją 
apie draugystę ir visada nugalintį gėrį. 

Istorijos veikėjai yra nemirtingos būtybės, gimusios būti blogomis ir visaip kenkti 
aplinkiniams. Tačiau užuot gadinę žmonėms gyvenimą, jos pasižymi ypač 
nepatraukliomis savybėmis – gerumu ir nuoširdumu. Tėvai ir giminės neviltyje, ką gi 
daryti su tokiais neišauklėtais ir, regis, beviltiškais vaikais? Ir lyg koks išsigelbėjimas 
atrodo Nenaudėlių tinkluose pasirodęs skelbimas: 

„Patyrusi Nenaudėlė pablogins jūsų gerus vaikus. Jūsų vaikas geros širdies? Patikėkite jį man! Grąžinsiu tikrą 
niekšą.“ 

Ir taip mokykloje, o tiksliau – blogykloje, atsiduria visas būrelis įdomių mažylių. Žaltvykslė Taputapė, brolis ir 
sesuo Žandarmė ir Kerštūnas, kūdikis Ragana Mergiščia, moksliukas Laumiukas ir kiti. Blogyklos vadovė 
Pikčiurna Storžievienė pasirengusi perauklėti šiuos per gerus vaikus ir kaip reikiant juos sugadinti. 

Ponia Storžievienė naujiems auklėtiniams skiria įvairias užduotis, pvz., šimtą kartų perrašyti sakinį „Vaikams 
pranašausiu lygas ir nelaimes“. Lygas su y ilgąja, nes ligos turi būti bjaurios ir trukti labai ilgai – jokių trumpųjų! 
Kiti vaikai turėjo purvinti langą arba mokytis klaidinti bei labai negražiai keiktis. Iš tiesų sunkūs mokslai! 
Blogykloje pasirodęs naujokas bloginimo procesą paverčia dar chaotiškesniu. 

„Blogykla“ – unikali istorija. Čia veikėjai yra mokomi būti blogais, tačiau jie to visai nenori. Draugystė ir 
komandinis darbas galiausiai nugali, o skaitytojai išmoksta atskirti gėrį nuo blogio bei nepasiduoti neigiamai 
įtakai. Knyga labai smagi ir nuostabiai iliustruota. 

Daniela Fischerova (g. 1948) – čekų rašytoja ir dramaturgė. Ji baigė Prahos scenos menų akademijos Kino ir 
televizijos mokyklą. Nuo 1972-ų metų dirbo kino studijoje, vėliau leidyklos „Orbis“ vyriausiąja redaktore. Autorė 
Josefo Škvoreckio literatūros akademijoje dėsto kūrybinį rašymą. Daniela Fischerova rašo vadovėlius bei knygas 
vaikams ir jaunimui. Jiems autorė sukūrė daugiau nei trisdešimt istorijų. Rašytojos pasakojimai pasižymi 
originalumu ir geru humoro jausmu, o pati Daniela sako, kad rašyti vaikams yra pats geriausias darbas 
pasaulyje. 

Blogykla / Daniela Fischerová ; iliustravo Jitka Petrová ; vertė Aigustė Vykantė Bartkutė. - Kaunas : 
Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020] (Spausd. Lietuvoje). - 117, [4] p. : iliustr. ; 23 cm. - Orig. antr.: 
Pohoršovna. - Tiražas [2000] egz.. - ISBN 978-609-473-154-9 (įr.) 

 

Apie knygą „Pasaiba ir receptų vagys“ 

Rašytoja ir leidėja Danguolė Kandrotienė yra grožinių knygų ar enciklopedijų vaikams 
sudarytoja ir (arba) tekstų autorė, sukūrusi ne vieną edukaciją moksleiviams. 2014 
metais autorės knyga „Spintos istorijos“ išrinkta geriausia metų knyga vaikams, o 
Tarptautinė jaunimo ir vaikų biblioteka (esanti Miunchene, Vokietijoje) šią knygą įvertino 
kaip vieną iš 200 vertingiausių metų kūrinių vaikams ir jaunimui. 

 
 
 
 
 

 
Pasaiba ir receptų vagys : [pasaka] / Danguolė Kandrotienė ; iliustravo Jurgita Rancevienė. - Kaunas : 

Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020] (Spausd. Latvijoje). - 156, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. - ISBN 978-609-
473-147-1 (įr.) 

 



Apie knygą „Atrask žuvų pasaulį“ 

ATRASK ŽUVŲ PASAULĮ! KAIP? 

Užsidėk nardymo akinius ir nerk į vandenį. 
Pamatyk upes, kur šokinėja lašišos. 
Tyrinėk rifus, kur papūgžuvės kramsnoja koralus. 
Panersi net į kelių tūkstančių metrų gylį, kur šviesą skleidžia kai kurių žuvų kūnai. 
Žuvų pasaulis yra kerintis ir pilnas staigmenų. 
Garsioji iliustratorė Britta Teckentrup spalvingai atvaizduoja šiuos nuostabius gyvūnus. 

 
 

Atrask žuvų pasaulį / Britta Teckentrup ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 
(Spausd. Kinijoje). - [25] p. : iliustr. ; 31 cm. - Orig. antr.:. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-607-1 (įr.) 

 

Apie knygą „Šerlokas Holmsas. Baskervilių šuo“  

Skirta 8-11 m. 

Žaidimas prasidėjo, ir geriausiam detektyvui pasaulyje reikia tavo pagalbos. Vatsonas 
išvykęs, o Holmsas turi ištirti keturias sudėtingas bylas. Kad atskleistų paslaptis, jam 
pravers tavo dedukcijos įgūdžiai. Tyrinėk Viktorijos laikų Angliją su Šerloku Holmsu ir 
susek šuns pagrobėją, ištirk meno kūrinio vagystę, atskleisk paslaptį ir įmink siaubingą 
mįslę. 

Tai – visiškai kitokia užduočių knyga, skirta toli gražu ne mažiems vaikams. Šis keturių 
painių bylų rinkinys ne tik sudomins ir įtrauks, bet ir padės lavinti pastabumą, atidumą, loginį mąstymą, gebėjimą 
susieti iš pirmo žvilgsnio nesusijusius įvykius bei detales. Kad padėtum Šerlokui Holmsui išspręsti visas keturias 
bylas, prireiks ypatingo sumanumo ir įžvalgumo. 

Sally Morgan pripažinta viena garsiausių Australijos aborigenų menininkių ir rašytojų. Sally gimė Pertyje 1951 m. 
Ji parašė penkias knygas vaikams. Jos kūryba ypač populiari JAV. 

Šerlokas Holmsas. Baskervilių šuo : [išspręsk 4 įspūdingas bylas] / Sally Morgan ; iš anglų kalbos vertė 
Kšištofas Kšivecas ; [iliustracijos: Federica Frenna]. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Kaunas : Spaudos praktika). - 
60, [4] p. : iliustr. ; 30 cm. - Taip pat vartojama antr.: Baskervilių šuo. - Orig. antr.: Pound of the Baskervilles and 
other mysteries for you to solve. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-681-1 
 

Apie knygą  „Šefo Samčio didžioji išvyka“ 
Agostino Traini „Šefo Samčio didžioji išvyka“ – iliustruota, linksma knyga 
vaikams. 

Kas šiandien pusryčiams? Gal avižinių dribsnių košė su kakava? O gal sausi 
kukurūzų pusryčiai su pienu? Kiek daug galimybių, kiek daug patiekalų patenka ant 
mūsų stalo! Ar norite sužinoti iš kur atsiranda maistas? Griebkite italų autoriaus 
Agostino Traini vaikams skirtą knygelę „Šefo Samčio didžioji išvyka“ ir keliaukite į 
pažintinę ekskursiją po maisto pasaulį! 

Šefas Samtis yra tikras virtuvės virtuozas! Jis gali pagaminti bet ką. Tačiau kaip į jo 
puodus ir keptuves patenka įvairūs maisto produktai? 

Greičiausiai tas pats klausimas kilo ir daugeliui jaunųjų skaitytojų, ar ne? Rašytojas 
Agostino Traini parašė ir iliustravo knygą vaikams „Šefo Samčio didžioji išvyka“, kurioje pagrindinis veikėjas 
draugus pakvietė į kelionę po maisto pasaulį. 



Kaip atrodo žalia kakavos pupelė, kodėl ją reikia skrudinti ir kaip ji virsta gardžiu šokoladu? Iš kur ant mūsų stalo 
atsiranda druska? Ar iš ten pat atkeliauja ir cukrus? Kas yra miltai ir kaip jie virsta duona? Šiuos atsakymus jau 
galite sužinoti! Sekite bebaimį Šefą Samtį! 

Vaikams skirtos knygos veikėjai keliaus pas ūkininkus, į didelius ir mažus turgelius, fermas, sodus, mėsininkų 
parduotuves ir kitas vietas, tam, kad jums papasakotų iš kur gi atsiranda mūsų šaldytuvus užpildantys maisto 
produktai. 

Veikėjai savo kelionėje sutinka daug naujų bičiulių. Jie bendrauja su sūrininkais, bitininkais, konditeriais, 
sodininkais ir net žavia undine, kuri daug žino apie įvairius valgius. Trumpas aprašymas apie kiekvieno produkto 
kilmę yra paprastas ir lengvai įsimenamas. 

„Šefo Samčio didžioji išvyka“ – nuostabiai iliustruota kelionė. Šis žanras sužavės tiek mažuosius skaitytojus, tiek 
suaugusiuosius. 

Agostino Traini – italų iliustratorius ir rašytojas. Jis užaugo Romoje ir pradėjo piešti nuo vaikystės. Šiandien 
Agostino Traini jau yra išleidęs daugiau nei dešimt populiarių knygelių vaikams. Visos jos sulaukė palankių 
apžvalgų. 

 
Šefo Samčio didžioji išvyka / Agostino Traini ; [vertė Saulius Repečka]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, [2020] (Spausd. Lenkijoje). - [40] p. : iliustr. ; 31 cm. - Orig. antr.: Foody. - Tiražas 2500 egz.. - 
ISBN 978-609-480-162-4 (įr.) 
 

Apie knygą „Kaip miega gyvūnai“ 

Mažiesiems skaitytojams skirtoje Selemono Paltanavičiaus knygoje „Kaip miega 
gyvūnai“ autorius žaismingai pasakoja istorijas apie mus supantį gamtos pasaulį. 

Visi žino, kad saldžiausias pasaulyje dalykas yra miegas, o ne medus, kaip kad 
galima pagalvoti. Mažyliai kartais pyksta ant tėvelių, kurie anksti nuvaro juos į lovą, 
bet be gero miegelio mes jaučiamės pavargę, irzlūs ir praradę jėgas. Miegodami ne 
tik pailsime, bet ir atgauname gerą nuotaiką. 

O ar žinote, kaip miega gyvūnai? Ar kada pagalvojote, ką jie sapnuoja? Ne tik 
visiems mažiems vaikams, bet ir gyvūnams poilsis yra labai svarbus. Kai kurie 
žvėrys miega visą žiemą, kitiems užtenka snūstelėti vos kelias minutes. 

Autorius Selemonas Paltanavičius knygelėje žvalgosi po gamtos pasaulį ir pasakoja kaip skirtingai miega įvairūs 
gyviai. Ar žinote, kad sliekas tikrai negali užsikloti šilta antklode ir užmerkęs akutes panirti į margą sapnų 
pasaulį? Sliekiukas susirango, aprimsta, pasidengia savo gleivėmis ir snūsteli posmelį. Prabudęs vėl rausia 
rudeninius lapus. Jam paros metas nėra svarbus, nes po žeme sliekas nemato šviesos. 

„Kaip miega gyvūnai“ atsakys į klausimus, kaip gi nakčiai įsitaiso žvirblis ir kiti paukščiai. Ką sapnuoja gyvatė bei 
kas toks parpia kabodamas žemyn galva. Spėkit, ar kiškis miega atsimerkęs? Tai irgi sužinosite iš knygos. Taip 
pat ir apie maištininko barsuko ar pilko vilko miegą. Pakilsime link debesų ir nusileisime į povandeninį pasaulį – 
gamtoje gausybė skirtingų miego būdų. Retai kuriam gyvūnui prireikia lovos ir pagalvės, bet visi po gero miegelio 
prabunda pailsėję ir geros nuotaikos. Iš gyvūnų galima daug ko pasimokyti, bet svarbiausia – niekada nevalia jų 
žadinti ir atimti saldaus kaip medus miego. 

Kaip miega gyvūnai / Selemonas Paltanavičius ; iliustravo Marija Smirnovaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2020 
(Vilnius : BALTO print). - 39, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-466-461-8 (įr.) 
 
 



Istorikas Zigmas Vitkus paprastai ir įdomiai pasakoja Lietuvos istoriją nuo 

ledynmečio iki pat šių dienų. Vaikai (ir suaugusieji!) sužinos, kokie 

istoriniai įvykiai mūsų šalyje vyko, kokios didžios asmenybės gyveno, 

kokia buvo praeities žmonių kasdienybė. 

„Lietuvos istorija“ – ne tik įdomi pažintis su praeitimi. Joje sužinosite ir 

apie stulbinamus Lietuvos archeologų atradimus 2018 m.! Knyga gausiai 

iliustruota nuotaikingais piešiniais ir vertingomis istorinėmis nuotraukomis. 
 
 
 

 
Lietuvos istorija : nuo seniausių laikų iki 21 a. : [enciklopedija vaikams] / Zigmas Vitkus ; iliustravo Rasa 

Joni. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Kaunas : Regrafas). - 175, [1] p. : iliustr., portr., žml. ; 23 x 24 cm. - Bibliogr.: 
p. 172. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-01-3841-0 (įr.) 
 
 

Apie knygą „Gretutė ir brokoliadienis“ 

Linksma pasakėlė apie mažą mergaitę Gretą, kuri, pradėjusi žaisti su 
nemėgstamais brokoliais, su jais susidraugavo bei pamėgo taip, kad net sugalvojo 
naują dieną – brokoliadienį. 

Knyga skirta 2-4 metų vaikams. 

 
 
 

 
Gretutė ir brokoliadienis / Tomas Liutkevičius. - Kaunas : Jūsų Flintas, 2019 (Vilnius : Spauda). - 47, [1] p. : 

iliustr. ; 23 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-06-0109-9 (įr.) 
 

Apie knygą „Kiškis, kuriam niekada nebuvo gana“ 

Labai pamokanti istorija apie tai, kas būna gobšuoliams, kurie nori visko daugiau, dar 
daugiau ir nemoka ištarti: PAKANKA. 

 
 
 
 
 

 
Kiškis, kuriam niekada nebuvo gana / Huginn Þór Grétarsson ; [dailininkas Brad D. Nault] ; iš islandų 

kalbos vertė Jūratė Akucevičiūtė. - Kaunas : Jūsų Flintas, 2019 (Vilnius : Spauda). - 34, [4] p. : iliustr. ; 24 cm. - 
Orig. antr.: Kanínan sem fékk aldrei nóg. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-06-0116-7 
 
 

Apie knygą „Kaip Mytaras ir Varčius kelionę keliavo“ 

Mytaras ir Varčius – du niekur neregėti negirdėti keliautojai – nutarė kiek kitaip pasiekti 
Australiją. Kaip jiems sekėsi, sužinosite skaitydami šią Audros Baranauskaitės 
knygelę „Kaip Mytaras ir Varčius kelionę keliavo“ . Kartu pažinsite Australijos gamtą, 
juk vien ančiasnapis ko vertas! O dar sužinosite, kodėl Mytaras su Varčium ten miegodavo 
medžiuose ir kodėl po jų apsilankymo Australijoje visi ėmė auginti ūsus. 
 



Tiesa, sklando gandas, kad už šios knygelės ribų Lietuvoje iš tikrųjų gyvena du laaaaabai į Mytarą ir Varčių 
panašūs keliautojai. Tačiau iki šiol niekam nepavyko išsiaiškinti, ar tai tiesa. 

Kaip Mytaras ir Varčius kelionę keliavo / Audra Baranauskaitė ; [iliustravo Viktorija Ežiukas]. - Kaunas : 
Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. - [32] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas [1500] egz.. - ISBN 978-609-04-
0244-3 (įr.) 
 

 

Apie knygą „Kaip kiras gintarus rinko“ 

Gintarinės pasakaitės „Kaip kiras gintarus rinko“ – pirmoji jos sukurta (tekstas ir 
piešiniai) knyga vaikams, kurią įkvėpė Baltijos jūra, prie kurios autorė šiuo metu ir 
gyvena.   
 
Daiva Molytė–Lukauskienė (g. 1967) – poetė, rašytoja, dailininkė, Lietuvos rašytojų 
sąjungos narė (nuo 2007 m.). Yra išleidusi keturias pačios iliustruotas poezijos 

knygas, surengusi keletą savo tapybos darbų parodų. 

Kaip kiras gintarus rinko : gintarinės pasakaitės / Daiva Molytė-Lukauskienė. - Vilnius : Homo liber, 2019 (Vilnius 
: Petro ofsetas). - [40] p. : iliustr. ; 19 x 25 cm. - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 978-609-446-208-5 (įr.) 
 
 

Apie knygą „Nepasaka arba Pasaka apie Ne“ 

Ar kada susimąstei apie mus supančius žodžius? Kiek jų daug ir kokie visi skirtingi. Vieni 
žodžiai yra linksmi, kiti – liūdni. Vieni skanūs, kiti – nelabai. O ar kada pagalvojai, kaip 
sunku žodžiui NE? Su juo nelengva susidraugauti, nes jis atrodo niūrus ir liūdnas. Bet 
įsivaizduok, kad vieną dieną NE dingsta! Jo niekur nebėra! Ar žodžių karalystėje be NE 
gyventi tikrai būtų linksmiau? 

 
 

 
Nepasaka, arba Pasaka apie NE / Vaiva Rutkauskaitė ; iliustravo Lina Ribinskė. - Vilnius : Nieko rimto, 

2019 (Vilnius : BALTO print). - [30] p. : iliustr. ; 25 cm. - Taip pat vartojama antr.: Pasaka apie NE. - Tiražas 2000 
egz.. - ISBN 978-609-441-610-1 (įr.) 
 

Apie knygą „Išprotėję orai! Kodėl keičiasi klimatas?“ 

Ar pagalvojote, kodėl per Kalėdas nebesulaukiame sniego, o pasaulį vis dažniau 
sukrečia gamtos stichijos? Dėl šių reiškinių kalta klimato kaita. Ką gi reiškia ši frazė? 
Suomių autorė Laura Ertimo vaikams skirtoje knygoje „Išprotėję orai! Kodėl keičiasi 
klimatas?“ atsako į visus iškylančius klausimus. 

Lota ir Kasperas – geriausi draugai. Jie dažnai pasikalba apie pasikeitusius orus. Lotos 
mama mėgsta apsipirkinėti internete, planuoja žiemos atostogas praleisti Laplandijoje, 
tačiau į mergaitės klausimus atsakymų neturi. Kodėl atvirukuose rašoma, kad Kalėdos 
baltos, kai iš tiesų per jas lyja ir tamsu? Mama sako, kad tokia tradicija, bet Lotai kyla 
daug daugiau klausimų. Kaspero tėtis mano, kad Kalėdas iš viso reikėtų uždrausti, 

nerimauja dėl klimato kaitos, tačiau berniukui nepaaiškina kuo tai susiję. Du draugai nusprendžia patys 
išsiaiškinti kame čia šuo pakastas. 

Rašytoja Laura Ertimo ir iliustratorė Mari Ahokoivu parengė komikso tipo informacinę knygą apie klimato kaitą. 
Mažieji skaitytojai sužinos kuo oras skiriasi nuo klimato ir kodėl atšilimas nebūtinai reiškia kaitrą. Jie sužinos, kad 
oras priklauso nuo klimato, tačiau abiems reiškiniams įtaką daro Saulė. Autorė kvies jaunuolius apsidairyti 
gamtoje. Ir ne tik savo šalyje, bet ir kelionių metu. Pažvelgę į augalus jie lengvai galės atpažinti, kokie sezonai 
vyrauja šalyje: jei aplink aukšti spygliuočiai, reiškia šioje vietoje būna šaltos žiemos; jei visur smėlis ir auga 



kaktusai – čia mažai lyja; jei iš vešlios augalijos girdisi beždžionių riksmai, tai reiškia, kad šioje vietoje kiaurus 
metus drėgna ir šilta. Skaitytojai sužinos kuo skiriasi atmosfera, stratosfera ir troposfera bei supras kuo jos 
naudingos mūsų planetai. 

„Išprotėję orai! Kodėl keičiasi klimatas?“ – itin informatyvi knyga. Tačiau jokiais būdais ne nuobodi! Informacija 
išdėstyta vaizdžiai, aiškiai iliustruota, pasitelkti asociatyvūs pavyzdžiai. „Išprotėję orai! Kodėl keičiasi klimatas?“ 
naujų žinių suteiks ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, kurie perskaitę knygą jau galės mažyliams atsakyti, kodėl 
per Kalėdas nebesulaukiame sniego. 

Laura Ertimo Helsinkio universitete baigė geografijos studijas. Kurį laiką ji rašė mokslines knygas ir rengė 
žemėlapius. Šiuo metu Laura užsiima vien tik vaikiškų knygų rašymu. Jos specializacija – mokslo 
populiarinimas. „Išprotėję orai! Kodėl keičiasi klimatas?“ išversta į dvylika kalbų. 

Išprotėję orai! Kodėl keičiasi klimatas? : [komiksas apie klimato kaitą] / Laura Ertimo, Mari Ahokoivu ; iš 
anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. - Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], 2020. - 47, [1] p. : iliustr. ; 26 cm. - 
Tiražas [500] egz.. - ISBN 978-609-484-096-8 (Įr.) 
 

Apie knygą „Vaisių šventė“ 

„Vaisių šventė“ - spalvingai iliustruota, daug žinių suteikianti knyga vaikams apie 
uogas ir vaisius – vietinius bei egzotinius, jų žiedus, sėklas, augimo ypatybes. 

Pagrindinė knygos "Vaisių šventė" veikėja – mieste gyvenanti Sofi. Kaime ji turi dėdę, 
tetą ir pusbrolį Mišelį, pas kuriuos mielai važiuoja vasaromis ir patiria įvairiausių 
nuotykių. Vieną vakarą Mišelis pasiūlo suorganizuoti vaisių šventę – priraško uogų, 
vaisių, švieselėmis išpuošia kiemą, pakviečia panašaus amžiaus čia vasarojančių 

vaikų, groja gitara ir kartu linksmai leidžia laiką. 

Vaisių šventė : [iš kur atsiranda vaisiai, kuriuos valgome?] / Gerda Muller ; [vertė Ieva Montrimaitė]. - 
Vilnius : Briedis, 2020 (Vilnius : Petro ofsetas). - 37 p. : iliustr. ; 28 x 30 cm. - Orig. antr.: La fête des fruits. - 
Žodynėlis ir r-klė: p. 36-37. - ISBN 978-9955-26-735-5 (įr.) 

 
 

 

Apie knygą „Kaip užauga tavo daržas?“ 

„Kaip užauga tavo daržas?“ - dar viena nuostabiai iliustruota knyga apie Sofiją 
(pirmoji – „Vaisių šventė”). Sofija – mieste gyvenanti mergaitė, tačiau visas 
atostogas ji leidžia kaime pas senelius. Jie turi nuostabų daržą, kuriame augina 
įvairiausių daržovių ir kitokių gėrybių. Šiemet Sofija jau turi įrankių, tinkančių jai pagal 
ūgį, ir pirmą kartą pasisodins savo daržovių lysvelę. Seneliai ją moko, kaip geras 
sodininkas turi rūpintis daržu ir jį prižiūrėti. 

O pagalvoti reikia apie viską: pirmiausia suarti dirvą, pasodinti, tada nuolat ravėti, apsaugoti mažuosius 
padarėlius, kurie gali būti daržui naudingi, ir apsiginti nuo kopūstinių baltukų ar kolorado vabalų! 

Keičiantis metų laikams Sofija įmena augalų mįsles ir atskleidžia nenuspėjamas požeminio pasaulio paslaptis. 

 
Kaip užauga tavo daržas? / Gerda Muller ; [vertė Ieva Montrimaitė]. - Vilnius : Briedis, 2020 (Vilnius : Petro 

ofsetas). - 37 p. : iliustr. ; 28 x 30 cm. - Orig. antr.: Ça pousse comment?. - Žodynėlis ir r-klė: p. 36-37. - ISBN 
978-9955-26-745-4 (įr.) 

 

https://www.patogupirkti.lt/knyga/vaisiu-svente.html

