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Sruoga, Balys. Giesmė apie Gediminą:gražiajam jaunimėliai. – V.: Labdaros ir paramos 
fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 76, [4] p., iliustr. 

 

 

 

 

Pirmą kartą pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą buvo užrašytas XVI amžiaus pradžioje Lietuvos 
metraščiuose. Netrukus šį pasakojimą vaizdžiai perpasakojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
poetai ir istorikai. XX šimtmetyje Vilniaus legendą savitai atkūrė didieji lietuvių rašytojai 
Vaižgantas, Balys Sruoga. Poetas B. Sruoga parašė „Giesmę apie Gediminą“ kaip dovaną 
Nepriklausomybės dvidešimtmetį 1938-iais šventusiai Lietuvos Respublikai ir skyrė šią giesmę 
laisvoje tėvynėje gimusiam „gražiajam jaunimėliui“. Deja, tą jaunimą, kaip ir patį rašytoją, 
praėjusio amžiaus viduryje ištiko itin sunkus likimas. Šiandien B. Sruogos kūrinį skaitysite Jūs – 
gimę dar kartą atkurtoje Lietuvos Respublikoje  – ir mėginsite suprasti rašytojo siunčiamą žinią.  

 

  



Bitvinskas, Linas. Kodėl miške švilpauti negalima: eilėraščiai. – V.: Labdaros ir paramos 
fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 50, [6] p., iliustr. 

 

 

 

Nuostabiai iliustruota, labai įdomi eilėraščių knyga apie gamtos paslaptis.  

 

  



Zavedskaitė, Dovilė. Lietus ir skafandras. - V.: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime 
vaikus“, 2019. – 50, [6] p., iliustr. 

 

 

 

             „Lietus ir skafandras“ – knyga vaikams ir tėvams, kurioje gal daugiau kalbama apie tai, 
kaip jaučiamės šiame pasaulyje, negu apie tai, ką čia veikiame. Tai istorija apie mergaitę, kuri labai 
daug galvojo apie savo baimę, kol neiškeliavo su tąja baime į kelionę po pasaulį. Tai – susitikimų ir 
pokalbių knyga, kurioje po žodį skleidžiasi mus supančioje gamtoje glūdinti tyla, bet 
tikra laumžirgiška, uodiška, dilgėliška išimtis. 

 

  



Zarambaitė, Ignė. Stebuklingi senelio batai. - V.: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime 
vaikus“, 2019. – 117, [3] p., iliustr. 

 

 

 

   Enrikas gyvena kaip visi kiti pasaulio vaikai – nenoriai dalijasi kambariu su seserimi,  pasiutusiai 
mėgsta lakstyti mokyklos koridoriais per pertraukas, dievina ledus ir liūdi, susidūręs su neteisybe. 
    Kai netenka senelio, Enrikui atrodo, kad jau niekada nebeturės tokio gero draugo, nebeišgirs 
tokių įdomių istorijų ir fotelis svetainėje amžinai liks riogsoti tuščias. Bet tuomet jis atranda… 
stebuklingus senelio batus. 

 

  



Norvila, Paulis. Strykt pastrykt. - V.: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. 
– [44] p., iliustr. 

 

 

 

Ši linksma paveikslėlių knyga apie šiuolaikinį kiškį – penktojo Nacionalinio vaikų literatūros 
konkurso (2017 m.) Debiuto premijos laimėtoja. Skaitykite, klausykite, vartykite! Leidinių serija 
„Pasirenk mokyklai“ skiriama priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo ir 
sveikatos kompetencijoms ugdytis. Seriją sudaro trys užduočių sąsiuviniai: „Įdomiosios raidės. 
Čiauška pačiauška“, „Mažieji atradimai. Triokšt pokšt“ ir „Judėjimo džiaugsmai. Strykt pastrykt“. 
Užduotys parengtos atsižvelgiant į Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

 

  



Mašiotas, Pranas. Kiškis smaližis. - V.: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 
2019. – [20] p., iliustr. 

 

 

 

Kiškis Smaližis" - tai pasaka vaikams apie kiškį, kuris mėgo vagiliauti. Pasakojimas pamokantis, 
kaip ir dera, bet kartu ir padrąsinantis: mėgo kiškis pasmaližiauti kalvio darže, buvo už tai švelniai 
nubaustas, o kas buvo toliau – sužinosite perskaitę pasaką iki galo. 

Šiai Prano Mašioto pasakai „Kiškis smaližis” labai pasisekė. 2014 metais išleistos knygelės 
dizainas, iliustracijos, teksto šriftas – kruopštus dailininkės, knygų vaikams kūrėjos Ievos Babilaitės 
kūrinys. Retas malonumas vartyti knygą vaikams, kuri neerzina suaugusiųjų peršamu vaikams 
persaldintu„vaikiškumu”.    
     Iliustracijoms dailininkė panaudojo popieriaus atraižas, skiautes, specialiai pagamintus rankų 
darbo popieriaus rutuliukus... Puikus pavyzdys vaikams, kaip kūrybingai galima panaudoti po 
žaidimų ar kitų užsiėmimų likusias popierines atliekas, šiukšlytes. 

 

  



Savickytė, Ramunė. Adelės dienoraštis. Pavasaris. - V.: Labdaros ir paramos fondas 
„Švieskime vaikus“, 2018. – 99 [5] p., iliustr. 

 

 

 

               Adelės pavasaris pilnas nuotykių, džiugių akimirkų ir susimąstymo valandėlių, atradimo 
džiaugsmoir, žinoma, paslapčių… 

 

  



Cvirka, Petras. Vaikų karas. - V.: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 44 
[4] p., iliustr. 

 

 

 

Apsakymas Vaikų karas parašytas XX amžiaus pirmojoje pusėje, todėl istorijoje pilna laikmečio 
ženklų – skurdus apavas, pradžios mokyklos turi krosnis, mokiniai pertraukų metu žaidžia sniego 
mūšį, o ne įnikę į išmaniuosius telefonus. Visgi kūrinį labai lengvai paskaitytų koks dabarties 
trečiokas ar penktokas ir nemenkai galėtų papasakoti apie tas pačias bendražmogiškas vertybes, 
kurios ir P. Cvirkos laikais ir šiandien vis dar tebėra aktualios. Jeigu užgavo – širdį vis tiek sopa, 
nesvarbu, kurioje epochoje gyvena žmogus, jeigu jis gyvas, vadinasi, jis reaguoja, o reaguodamas 
daro sprendimus. 
Pasakojimo centre – trečiokas Mikė, kuris šiandien tikriausiai apibūdinamas kaip kūrybingas 
hiperaktyvus vaikas, turintis problemų su dėmesio valdymu, tačiau, kaip ir daugelis vaikų, turi gerą 
širdį, tik nemoka to gerumo parodyti, nes visuomenė grįsta konkurencingumu. Norėdamas visada 
išlikti tarp lyderių ir „susišluoti“ dėmesį, Mike krečia eibes – tąso klasės draugus, peiliu skaptuoja 
užrašus ant suolo ir kt. Klasėje jis turi draugą Juozapėlį – silpną kalvės sūnų, kuris per metus 
smarkiai išauga ir ūgiu pralenkia Mikę. Šis pajutęs fizinį susilpnėjimą ir pranašumo praradimą, 
kimba prie Juozapėlio, bandydamas aplinkai primesti savo lyderystę. Rašytojas remiasi paprasta 
vaiko psichologija, ypač berniukų, kurie per valdančiojo jėgą suvokia pelnysiantys pripažinimą. 
Panašių niuansų galima rasti ir Vytautės Žilinskaitės apysakoje Kintas (2008), kada savo menkumo 
nepripažįstantis berniukas žūtbūt kovos iki paskutiniųjų, nors akivaizdžiai matosi, kad jis 
pasmerktas pralaimėjimui. Orumas ir garbė yra berniukui svarbiau už bet kokią minkštumo, 
švelnumo ir draugystės svarbą, nes tik kovojantis ir nepasiduodantis nepripažįsta pralaimėjęs. Toks 
tas Mikė, kai užsipuola Juozapėlį ir pralaimi be pralaimėjimo. 
Maža knygelė apie draugystės išbandymą, kokį daugelis vaikų ir paauglių išgyvena vienokia ar 
kitokia forma. Petras Cvirka nepaprastai pedagogiškas ir teisingas. Ilgą laiką mokytojas baudė Mikę 
už jo piktadarybes, tačiau ateina metas, kada mokytojas nebebaudžia neklaužados, o pasako 
lemtingus žodžius, kurie atrakina spyną į Mikės „geros širdies“ vartus, dabar, kažin, kokio 
autoriteto turėtų būti mokytojas, kad vien keliais sakiniais pravirkdytų mokinį: „Mikutis neturi 
geros širdies. Jis stumia ir kumščiuoja kiekvieną už save silpnesnį. Aš nesakau, gal jis to nenori 
padaryti, bet jis taip daro. Mikė nelaimingas. Vaikai, padėkime jam... Jeigu jis jus nuskriaus, 
nepykite, nesipriešinkite ir nusišypsokite jam. Pažiūrėsime, argi jau Mikė visai toks blogas vyras! 
(p. 19)“. 


