„ŠVIESKIME VAIKUS“ labdaros ir paramos fondas
Steigėjai Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskas Kalėdų proga dovanoja mokyklos bibliotekai
24 vaikiškas knygeles bei du audio CD.
Pranas Mašiotas

JUOZUKAS IR JOCKUS

Viena meniškiausių laikoma Prano Mašioto (1863-1940) apysaka pasakoja apie berniuko ir
eigulio draugystę, teikia įdomių žinių apie mišką, apskritai apie gamtą ir anų laikų Lietuvos kaimo gyvenimą.

Virgis Malčius

DO DO ŪSAI

Šmaikšti pasakaitė apie mielą vaikinuką, beprotiškai norėjusį turėti ūsus... Šioje knygelėje visimaži ir dideli- beūsiai ras stebuklingą receptą, kaip išsiauginti ilgus vešlius ūsus.

Gintarė Adomaitytė

VĖJŲ MIESTO PASAKOS

Pasakos kupinos išmonės, žaismės, gilių jausmų ir tarp eilučių slypinčios išminties. Galbūt kai
kuriems Vėjai ir Vėjukai padės stiprinti skaitymo įgūdžius. Kitiems pagelbės grįžti į vaikystę, kai viską, ko tik
trokšti, įmanoma įsivaizduoti.

CIRULIELIS
Žemaičių kalbos skaitinių knygelė vaikams

Albinas Žukauskas

VARLĖ SKALBĖJA

Visiems devyniems šios knygos kūriniams, parinktiems iš ankstesnių Albino Žukausko rinkinių
vaikams, būdingas komizmas, sąsajos su liaudies melų pasakomis, pasakojimo vaizdingumas ir žodingumas.

Aldona Liobytė

LĖLĖ AILI

Knygoje pavaizduota mergaitės Monikos meilė savo lėlei, tos lėlės nuotykiai ir „motinos
ilgesio liga“ sergančio berniuko Lino jausmai svarbūs ir įdomūs ir šiuolaikiniams skaitytojams.

Ieva Kapt

KAS NUTIKO SUSITIKUS

Eilėraščių rinkinyje vaikams pasakojama apie draugystę ir kaip ji stebuklingai viską keičia:
delnai ima kvepėti, į ausį prikrinta paslapčių, iš dangaus vienas po kito atskrenda atvirukai, o kartais, ir visai
nelauktas ilgesys.

Ignė Zarambaitė

EMILIO LAIŠKAS

Pasaka apie dvi slaptas pašto darbuotojas – peles. Kartą į jų nagučius pakliūva laiškas,
kuriame berniukas prašo Kalėdų Senelio ypatingos dovanos.

Gintarė Adomaitytė

ŽALIOJO NAMO PASLAPTIS

Knyga apie gražiausiojo miestelyje žaliojo namo gyventojus. Apie stebuklingą Rasos vasarą,
įsimintiną ne tik dėl to, kad jai sukako dešimt metų. Profesorė – taip visi vadina Rasą, ir ne veltui. Ji ne tik
anksti išmoko skaityti. Būdama gimnazistė, nutarė parašyti pirmąją savo knygą ir papasakoti jums, kas gi
nutiko aną vasarą ir kokią paslaptį slepia žaliasis namas.

Aidas Jurašius

AKMENUKŲ PASAKOS

Į knygą sudėtos tikrų akmenukų, kurių atvaizdus rasite skaitydami, istorijos. Kai kurios jų
liūdnos, kai kurios smagios ir visos – įkvepiančios skaitytoją į rankas paimti akmenuką ir pačiam pabandyti
išgirsti jo istoriją.

Diana Lekevičienė

PASAKA APIE GIRNŲ MEŠKIUKĄ

Eiliuota pasaka apie seniai užmirštą mitą, neturtingą medkirtį, svajojusį rasti laimę, apie našlaitį
meškiuką, pasidalintą paskutinį duonos kriaukšlį... Apie dėkingumą, pasitikėjimą ir drąsą siekti savo svajonės.

Neringa Dangvydė

VAIKAS SU ŽVAIGŽDE KAKTOJE

Tomas gyvena tik su tėčiu. Mama išėjo, kai berniukui buvo penkeri, užminusi mįslę: ji pasakė,
kad grįš tada, kai šis parašys „tinkamą klausimą“. Ieškodamas šio klausimo, Tomas stebi pasaulį. Mokykloje
jis susidraugauja su bendraklasiais, kurių vienas yra neregys, o kitas turi proto negalią. Visi trys jie tampa
šaunia komanda ir ima žaisti „geologų ekspedicijas“. Viskas būtų puiku, jeigu ne bendraklasė Neringa, kuriai
irgi šio to reikia. ........

Audio CD

GARNY, GARNY, PASUK RATĄ

Lietuvių liaudies dainas, pasakojimus, instrumentinę muziką atlieka „Lietuvos vaikų ir
moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų- konkurso TRAMTATULIS 2013,2015 metų“ laureatai.
Audio CD

BARDŲ DAINOS VAIKAMS

Vaikiškų dainelių rinkinys

