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1. WEBB, HOLLY. ŠUNIUKAS IŠ PRIEGLAUDOS 
 

 
 
    Anglų vaikų rašytojos Holly Webb knyga „Šuniukas iš prieglaudos“ – tai dar viena užburianti 
istorija apie vaikų ir gyvūnų draugystę. 
    Per mokyklos bendruomenės savaitę Keitlin aplanko vietinę gyvūnų prieglaudą. Ji iš pirmo 
žvilgsnio pamilsta Tedį, nuostabų šuniuką, kuris tampa jos projektinio darbo žvaigžde ir sulaukia 
didelio klasės draugų susižavėjimo. 
    Tačiau, kai vienas berniukas iš Keitlinos klasės, išklausęs jos pristatymą, nusprendžia, kad norėtų 
pasiimti Tedį iš prieglaudos, Keitlina supranta, kaip ji pati norėtų auginti Tedį… Kai paaiškėja, kad 
Džeimso šeima negalės pasiimti šuniuko, Keitlina negali nuslėpti džiaugsmo. 
      Mergaitė taip susižavėjusi Tedžiu ir užsisvajojusi apie jo auginimą, kad nelabai kreipia dėmesį net 
į šeimos pastangas ją pradžiuginti. Keitlinos nejaudina specialiai jai suorganizuota gimtadienio išvyka, 
kol netikėtai ji atsiduria prieglaudoje... 
      „Šuniukas iš prieglaudos“ – tai jaukus, šiltas ir jaudinantis pasakojimas apie begalinę meilę 
gyvūnui, apie troškimą būti šalia ir padėti be šeimininko likusiam šuniukui. Čia atsiskleidžia ir 
vaikiškas naivumas, ir atlapaširdiškas, neįveikiamas troškimas mylėti. 
 
 
           Holly Webb (g. 1976 m.) – anglų rašytoja. Gyvena Redingo mieste su vyru ir trimis vaikais bei 



trimis labai reikliomis katėmis. Svajojo būti bibliotekininke, nes tikėjo, kad šios profesijos žmonės gali 
visą dieną skaityti knygas. Tačiau, kai sužinojo, kad tai netiesa, susižavėjo archeologija. Vėliau grįžo 
prie darbo, kuriame sėmėsi praktikos dar būdama 15 metų - dirbo vaikiškų knygų redaktore. Rašytojos 
teigimu, ši jos patirtis labai pravertė, kai pati ėmė kurti istorijas ir leisti knygas. Daugybę istorijų ji 
parašė važinėdama traukiniais. Kartais į savo didelę užrašų knygutę ji rašydavo net sėdėdama ant 
traukinio grindų. 
           Rašyti ji pradėjo būdama 28-erių ir tuomet dar dirbdama vaikų knygų redaktore. Šiuo metu ji 
užsiima tik knygų rašymu, jau išleido daugiau nei šimtą knygų, kurios buvo išverstos į 30 kalbų. Jos 
knygų serija apie gyvūnėlius, paremta ir pačiai rašytojai nutikusiomis istorijomis, kuriomis ją aprūpina 
trys išdidžios katės. H. Webb pripažįsta, kad kitas istorijas tiesiog išgirsta iš draugų, perskaito 
laikraščiuose ir tuomet išplėtoja. Beveik visi jos sukurti personažai bijo vorų kaip ir pati autorė. 
 

2. WEBB, HOLLY.  PASISLĖPUSI STIRNAITĖ 
 

 

       Stirnos buvo tokios baikščios, jos slėpėsi Lolos sodo šešėliuose… 
Persikėlusi į naujus namus Lola ilgisi senosios mokyklos ir draugių. Bet jos gyvenime atsiranda ir smagių 
dalykų. Jai patinka namas su didžiuliu apleistu sodu, ji džiaugiasi stirnomis, kurios retsykiais užklysta pro 
plyšį tvoroje. 
      Vieną dieną Lola po gervuogių krūmu užtinka stirnaitę, likusią be mamos. Ji pasiryžusi padaryti viską, kad 
padėtų išsigandusiai mažylei, bet ar pavyks išgelbėti stirnaitę? Ir kas ateis Lolai į pagalbą? 
 
  



3. HAMSENAS, ERIKAS. VILTIES KLONYJE GRENLANDIJOJE 
 

 
 

              Prano Mašioto serija skirta ikimokykliniam ir jaunesniajam mokykliniam amžiui. 
                Broliai Erikas ir Helgas kartu su mama išėjo pažiūrėti, kaip kils vadinamoji lekiamoji pūslė, t. y. oro 
balionas "Marsas". Nors dėl nepalankaus oro buvo nuspręsta, kad "Marsas" nekils, vaikai vis dėlto neatsispyrė 
pagundai jame pasėdėti. Kareiviams atrišus virves, smarkiai papūtė vėjas ir... "Marsas" pakilo į viršų kartu su 
jame sėdinčiais broliais. Ir kaip manote, kur jie nukeliavo? Ogi į Grenlandiją! Erikas ir Helgas susipažįsta su 
didžiąja sala, joje gyvenančiais žmonėmis, jos gamta, išmoksta įvairių buities darbų, medžioklės bei žūklės 
gudrybių ir sutinka... Arnaliukę. Kas ji? Galbūt pažintis su ja Erikui ir Helgui bus lemtinga, ir išsipildys jų 
noras grįžti namo?.. 

  



4. VAITKUTĖ, NERINGA. KLAMPYNIŲ KRONIKOS. 

 

          Senelė sako, kad padorus miestelis turi turėti tris dalykus – turgaus aikštę, paminklą ir kraupią legendą. 
Jau galima šokinėti iš džiaugsmo. Mažosiose Klampynėse yra visi trys. 
             Ar esate girdėję apie Mažąsias Klampynes? Miestelį supa miškai ir pelkės, aikštėje stovi Nežinia 
Kieno dešinės kojos paminklas, o gyventojų namuose jaukiai įsitaisę baubai. Be to, čia nuolat nutinka 
keisčiausių dalykų. Miestelėnai žino: jei miestelį užplūdo žalčiai, aplink namus naktimis slankioja vilkai ar 
skraido švytinčios žaltvykslės, nagus bus prikišę nenustygstantys Mažųjų Klampynių dvyniai Agata ir 
Aringas. Tačiau gyvenimas dėl to tik įdomesnis: kiekvienas norėtų įsikurti magiškų nuotykių kupinose 
Mažosiose Klampynėse!? 

 

  



5. DIRGĖLA, TOMAS. BENAS – SAPNŲ SIUVĖJAS. - V.: Tyto alba, 2018. – 125, [3] p., iliustr. 

 

 
 

                            Nauja vaikų pamėgto rašytojo Tomo Dirgėlos knyga „Benas – sapnų siuvėjas“ – 
apie berniuką ir jo išskirtinę galią pratęsti nutrūkusius sapnus. Tačiau tokias galias visuomet 
reikia saugoti nuo blogų žmonių... 
              Visi vaikai ir net suaugusieji svajoja turėti kokių nors išskirtinių gebėjimų ir daryti 
netikėtus dalykus. Benas tai gali. Tačiau apie tai jis sužino tik po to, kai miršta jo tėvai. 
Senelis atskleidžia Benui, kad jis – nepaprastas vaikas. Beno galia susijusi su sapnais, jis gali 
susiūti nutrūkusį sapną ir taip leisti žmogui dar bent keletą minučių miegoti ir sapnuoti. Tačiau 
visi stebuklingi gebėjimai naudingi tik tol, kol jie yra gerų žmonių rankose. 

 
  



6. LANDSBERGIS, VYTAUTAS V. PŪKIS KARALIUS. - V.: Dominicus lituanus, 2018. – 125, 
[3] p., iliustr. 

 

 
 

                       „Pūkis karalius“ – linksmojo lapiuko Pūkio nuotykių tęsinys, kuriame šis 
neklaužada matuojasi karaliaus karūną ir mokosi, kaip pagarbiai elgtis su kitais. 
Ką daryti, jei ant galvos nukrinta karūna, ir staiga pasijauti galintis viską? Štai išmokęs padėti 
savo mamytei, jaunasis lapiukas Pūkis jaučiasi tarsi tikrų tikriausias karalius. Na o valdovas 
juk privalo mėgautis karališkomis dovanomis. Tačiau juk nesunku suprasti, jog tikrasis 
karaliavimas – tai ne naudos ieškojimas sau, o pagalba ir rūpestis kitais. To Pūkis išmoks 
nuotaikingoje knygelėje „Pūkis karalius“ ir žaisminga istorija pasidalins ir su jaunaisiais 
skaitytojais. 

 

 

 

 

 

 

  



7. LAPĖ IR SŪRIS. – k.: DAJALITA, [2014]. – [16] P., ILIUSTR. 
 

 
 
Pamokanti istorija apie lapę ir sūrį parašyta didžiosiomis raidėmis. 
 
 
 

8. APIE PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMĄ/RIČARDAS PATAPAVIČIUS. – V.: Lututė, 2008. – 48 p., 
iliustr. 

9. MAŽYLIAMS APIE GYVŪNUS. – V.:Aktėja, 2013. – 249, [1] p., iliustr. 
10. EŽERINYTĖ, ILONA. ŠUNOJAUS DIENA. –V. : labdaros ir paramos fondas „Švieskime 

vaikus“, 2016. – 96 p., iliustr. 
 

 
 


