Skaitymo psichologiniai aspektai
Skaitymo nauda:


Suvokiami neteisingo elgesio būdai ir atrandama kuo juos pakeisti



Lavinamas emocinis intelektas: išmoksta pažinti pasaulį, savo ir kitų jausmus



Padeda patirti nuotykius, įvairiausias emocijas



Geresni mokymosi rezultatai ir skaitymo įgūdžiai



Mokomasi spręsti problemas



Lavinama vaizduotė, kūrybingumas



Suvokiamos ir perimamos vertybės



Gerėja mąstymas, dėmesio koncentracija



Alzheimerio ligos prevencija



Lengviau sekasi mokykloje, didesnė tikimybė baigti mokyklą



Didesnė motyvacija mokytis



Lengviau įsidarbinama



Padeda atsipalaiduoti



Gerėja rašymo įgūdžiai



Skaitant turtingėja kalba, plečiasi žodynas



Per metus vaikas skaitydamas išmoksta nuo 4000 iki 12 000 naujų žodžių



Padeda įveikti krizes



Padeda atsipalaiduoti

Kodėl vaikai neskaito?
•

Trūksta skaitymo įgūdžių, o tai sukelia stresą

•

Neigiama skaitymo patirtis

•

Skaitymas per prievartą

•

Nuostata „skaityti nemadinga“

•

Nemokėjimas pasirinkti tinkamą knygą

•

Neskaitantys draugai

•

Neskaitantys tėvai

•

Laiko trūkumas (neskyrimas tam laiko)

•

Labiau viliojančios pramogos (televizija, internetas, kompiuteriniai žaidimai,
vakarėliai)
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Skaitymą įtakojantys veiksniai:
•

Televizija, internetas, masinės informavimo priemonės

•

Tėvai, šeima

•

Mokytojai

•

Bibliotekininkai

•

Draugai

•

“Žvaigždės”, įžymūs žmonės

•

Autoritetingi žmonės

Skaitymo statistika
Vidutiniškai per metus perskaitoma 1,3 knygos!!!
Žmonės, kurie perskaito bent 1 knygą per mėnesį, turi žymiai didesnę tikimybę tapti
turtingais ir daug pasiekti gyvenime.
Statistiniai tyrimai rodo (2012 m., Lietuva):


ir suaugusiųjų, ir vaikų skaitymo gebėjimai prastėja;



daugiau nei pusė suaugusiųjų visiškai neskaito;



daugiau nei trečdalis vaikų (3–10 m.) visiškai neskaito;



tėvų skaitymo įpročiai formuoja ir vaikų įpročius – jei neskaito tėvai, neskaito ir vaikai;



96 % tėvų teigia namuose vaikiškų knygų turintys, tačiau ketvirtadalis vaikų per
pusmetį jų neperskaitė nė vienos;



aukštojo arba aukštesniojo išsilavinimo tėvų vaikai skaito dažniau.

Jungtinių Amerikos Valstijų tyrimai:
Procentas koledžo studentų, kurie po studijų baigimo nė karto daugiau neperskaitė
nė vienos knygos
Procentas Jungtinių Amerikos Valstijų šeimų, kurios šiais metais nenupirko nė vienos
knygos
Procentas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojų, kurie per paskutinius 5 metus
nebuvo knygų parduotuvėje

42%

80%

70%
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Kiti tyrimai:


31 proc. lietuvių per metus buvo neperskaitę nė vienos knygos, iki trijų knygų per
metus perskaitė 34 proc., o daugiau negu 15 knygų – vos 10 proc. respondentų



5 % geriausiai besimokančių studentų skaito 144 daugiau nei 5 % blogiausiai
besimokančių;



25 % geriausiai besimokančių studentų skiria 59 % daugiau laiko skaitymui nei 25 %
blogiausiai besimokančių.



24, 2 % mokinių teigė, jog skaitymas esąs tik laiko švaistymas



Dažniausiai neskaito visų amžiaus grupių vyrai, turintys žemesnį išsilavinimą, mažai
uždirbantys ir gyvenantys kaime. Daugiausiai skaito moterys iki 29 metų su aukštuoju
išsilavinimu, gaunančios aukštas pajamas, gyvenančios sostinėje.

Lietuvos palyginamoji statistika
Vaikai skaito per dieną 31 min.

Vaikai kompiuteriams, planšetėms,
televizoriams ar išmaniesiems skiria iki 4
val. per dieną

35% vaikų visai neskaito

Tik 6% vaikų nežiūri televizoriaus

52% suaugusiųjų visai neskiria laiko

Tik 2,5% suaugusiųjų nežiūri

skaitymui

televizoriaus

Vidutiniškai suaugusieji per dieną skiria

Vidutiniškai suaugusieji per dieną žiūri

skaitymui 17 min.

televizorių daugiau nei 3 val.
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Kokią įtaką gali padaryti skaitymo pedagogas, bibliotekininkas,
skatindamas vaikus skaityti?
Bendradarbiavimas su biblioteka. Nors kartą per mėnesį nuveskite vaikus į biblioteką, kad
bibliotekininkai jiems parodytų naujų knygų ir paskaitytų, išmokytų juos naudotis
bibliotekos ištekliais. Verta paprašyti bibliotekos darbuotojų, kad mažiesiems skaitytojams
įkurtų klubą. Pirmąjį vaiko apsilankymą bibliotekoje paversti išskirtiniu įvykiu (“Tu jau
suaugęs, galime tau išduoti skaitytojo bilietą, užpildyk anketą”), sureikšminti perėjimą į
suaugusiųjų literatūros skyrių (“Jau galime tau išduoti ir suaugusiųjų skaityklos bilietą”).
Bendradarbiavimas su tėvais. Skatinant skaitymą tėvų vaidmuo yra lemiamas: vaikų
įpročiai formuojami šeimoje. Vaikai mėgdžioja tėvų elgesį, perima jų gyvenseną ir vertybes.
Galima padėti tėvams suformuoti vaikų įprotį skaityti: lankstinukai, patarimai, vakaras
tėvams aptariant skaitymo naudą ir skaitymo įpročių formavimą. Kiekvienų mokslo metų
pradžioje pravartu pedagogams susitikti su vaikų tėvais ir paaiškinti jiems, kaip svarbu
skaityti vaikams namie ir riboti jų televizoriaus žiūrėjimo bei žaidimo kompiuteriu laiką.
Reikėtų supažindinti tėvus, kokios knygos buvo skaitomos, kaip vaikui sekasi skaityti,
pateikti rekomenduojamų skaityti knygų sąrašą. Verta paraginti tėvus kartu su savo
vaikais lankytis bibliotekoje, dalyvauti skaitytojų klube, padėti tėvams įsisąmoninti, kad jų
pavyzdys vaikams yra labai svarbus.
Kam tėvai su džiaugsmu skaito pasakas, tas vėliau pats mielai skaito knygas. Jeigu knygos,
kaip savaime suprantamas dalykas, yra įprasta kasdienybės dalis, vaikai turi didesnių
šansų išsiugdyti skaitymo malonumą. Galima patarti tėvams skaitymą paversti mažu
ritualu, pavyzdžiui, prieš miegą, sąmoningai nustatyti visos šeimos skaitymo laiką.
Sudominimas knyga. Draudžiamas vaisius visada saldesnis, todėl vaikai labiausiai
susidomės ne tuo, ką turi, o tuo, ko negali pasiekti. Tad galima pasakyti, kad kai kurios
knygos yra „nerekomenduotinos“ – tai paskatins vaikų smalsumą. Vienintelė sąlyga:
„draudžiamos“ knygos turi būti įdomios. Vaikus taip pat galima paskatinti pačius skaityti
paskaičius knygą iki itin įdomios, intriguojančios vietos ir tada sakyti, jog pratęsime kitą
dieną.
Pavyzdžio rodymas. Parodykite, kaip labai jums patinka skaityti! Mokytojo, kuris
„chroniškai serga“ skaitymu, mokiniai visada skaitys daugiau negu tie, kurių mokytojai to
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neakcentuoja. Skaitykite knygas vaikui matant, o paklausti noriai pasakokite, apie ką šiuo
metu skaitote. Prisiminkite ir papasakokite, kokias knygas patys skaitėte vaikystėje,
jaunystėje ir kokios patiko labiausiai.
Diskutavimas apie knygas. Pasidalinkite, kuo patinka jūsų skaitomos knygos ir to paties
prašykite vaikų. Diskutuokite apie vaiko knygose aprašomas idėjas ar temas. Nuolat
domėkitės, kaip sekasi vaiko knygos personažams, paspėliokite kartu, kaip toliau rutuliosis
istorija, kokia bus pabaiga. Taip vaikas įsitraukia į pačią istoriją, labiau ją išgyvena, o ne
tik mechaniškai perskaito.
Skaitymo siejimas su maloniais pojūčiais. Skaitymas turi teikti malonumą. Jei vaikas
pradeda nebesidomėti, kuriam laikui padėkite knygą į šoną. Jokiu būdu skaitymas neturi
asocijuotis su prievarta ir neigiamomis emocijomis. Malonumas atsiranda, kai savo noru
išsirenki patinkančią knygą ir skaitai tada, kai turi laiko.
Rėmimasis autoritetais. Vaikams imponuojančių muzikantų, įžymybių, „žvaigždžių“, klasės
lyderio mėgstamiausios knygos ir paskatinimas jas skaityti. Mokytojas, bibliotekininkas
pats gali tapti autoritetu, ypač jei žino naujausias ir populiariausias knygas, kurios yra
“madingos”, tai verta juo pasitikėti.
Pagalba vaikams stiprinant skaitymo įgūdžius. Kantriai ir be kritikos padėkite vaikams
mokytis skaityti. Atkreipkite dėmesį, kad vienu metu yra tarpsnis, kai vaikas iš
skiemenavimo pereina į tikro skaitovo tarpsnį. Tai yra pats jautriausias etapas, o mums
atrodo, jog vaikas jau skaito ir nebeskiriame dėmesio vaiko mokymui, kai jam labiausiai
reikia pagalbos.
Jaukus skaitymo kampelis. Sukurkite jaukią ir malonią skaitymui skirtą aplinką, kampelį
tiek namuose, tiek mokykloje, tiek bibliotekoje. Tai turi būti išties ypatinga vieta: patogi,
rami, šilta, gerai apšviesta ir, jeigu norite, pridengta. Čia svarbiausia – patogumas! Vaikas
gali įsitaisyti tarp daugybės minkštų pagalvėlių ar įkristi į didelį sėdmaišį. Būtinai įrenkite
vietą knygoms susidėti: lentynėles, dekoruotą dėžę ar pintą krepšį. Nuo pašalinių žvilgsnių
gali saugoti užuolaidėlė, baldakimas ar iš bet kokio audinio pasiūta palapinė.
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Būdai, skatinantys vaikus daugiau skaityti


Knygas aptarti diskutuojant, perpasakojant, perkuriant, piešiant, suvaidinant su
lėlėmis, žaislinėmis figūrėlėmis



Knygas garsiai skaityti, rodyti gestus, bandyti mėgdžioti veikėjus, įgarsinti gyvūnus,
galite skaityti juokingai, kartais beprotiškai ir linksminančiai, o kartais rimtai
(atsargiai taikyti turintiems viešos kalbos baimę ar sunkiai skaitantiems)



Knygas papildyti vaizdu. Pasidomėkite, gal pagal knygą yra pastatytas filmas, TV
serialas ar spektaklis. Skaitykite, žiūrėkite, tada diskutuokite, kuo skiriasi knyga ir
filmas arba knyga ir spektaklis.



Klausykitės knygoje aprašytos muzikos



Pagaminkite patiekalą iš kurios nors knygos, kad suprastumėte, ar herojui buvo
skanu jį valgyti



Skaitymo pedagogui pirmam pristatyti knygų naujienas, perskaitytą naujausią vaikų
ar paauglių knygą ir pan. Taip parodysite, kad esate modernus, sekate naujoves.



Kai skaitymo pedagogas perskaito mokiniams labai patikusias ir jų pasiūlytas
knygas. Tai kelia pasitikėjimą mokytoju ir šiam leidžia geriau pažinti mokinius.
Pelnius pasitikėjimą, mokinių simpatijas, galima tikėtis panašaus atsako – pasiūlyti
perskaityti ir klasikines knygas, turinčias literatūrinę vertę



Nurodykite interneto svetainių adresus, kur galima rasti informacijos apie knygas



Skirti užduotis, kurioms atlikti reikėtų informacinių technologijų žinių, pavyzdžiui,
pasitelkus „PowerPoint“ parengti skaidres apie rašytoją arba knygą, palyginti savo
nuomonę su kitų interneto naršytojų nuomone



Padėti mokiniams gauti norimą knygą



Klasėje įkurti bibliotekėlę. Joje gali būti bent 15 knygų, kurias atneša mokytojas,
vaikai



Pasakoti knygos sukūrimo ar knygos atsiradimo bibliotekėlėje istoriją – tai kelia
didesnį susidomėjimą knyga



Kaitalioti skaitymą su klausimais ir laisvu pasakojimu



Sukurti skaitymo lagaminus. Šalia knygų juose gali būti pasakojimo kaladėlių su
įvairias simboliais, skrybėlių, įvairiausių aksesuarų. Vaikai gali sudaryti begalines
epizodų, figūrų, daiktų, situacijų kombinacijas ir kurti savas istorijas



Prisiminti įdomesnius, juokingus nutikimus iš knygų



Pristatyti labiausiai patikusį knygos veikėją
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Iš anksto sudominti vaikus numatomomis skaityti knygomis. Šiek tiek anksčiau
negu kad rytoj reiks perskaityti tam tikro autoriaus knygą, papasakokite apie
autorių kažką įdomaus, prisiminkite kokią juokingą ar netikėtą ištrauką



Perskaityti knygą ir pažiūrėti filmą pagal tą knygą. Debatai: „kas geriau: knyga ar
filmas“



Pravesti debatus tema „skaityklė ar popierinė knyga?“, kokie jų privalumai



Suorganizuoti geriausios, juokingiausios, nuobodžiausios, populiariausios ir kt.
klasės knygos rinkimus



Moderniausio, kūrybiškiausio, niūriausio... knygos viršelio rinkimas



Keitimasis dovanomis – knygomis



Surengti ekskursiją į biblioteką



Geriausio skaitytojo rinkimai. Juo laikomas mokinys, perskaitęs daugiausiai knygų.
Jis skelbiamas „Knygų karaliumi“ ir jam įteikiamas pereinamasis prizas – karūna



„Įdomiausiai pristatytos knygos“ rinkimai. Nugalėtoju laikomas mokinys, kuris
sugebėjo taip supažindinti su savąja perskaityta knyga, kad susidomėtų ir
perskaitytų daugiausiai bendraklasių



Populiariausio autoriaus rinkimai. Tai autorius, kurio knygų perskaityta per mokslo
metus daugiausia. Apie šį autorių mokiniai renka medžiagą ir išleidžia sienlaikraštį



Kiekvieną pirmadienį vis pasiteirauti ką naujo jie perskaitė, ką tėvai skaitė, ar
skaito?



Rengti susitikimus su vaikų rašytojais



Organizuoti pasakų dienas



Knygos siužetas vaidinamas įvairiais žanrais: komedija, muilo opera, drama, veiksmo
filmas...



Vykdyti apklausas „Kokia įdomiausia tėvų vaikystės knyga“



Žaidimas „Seklys“.
prasidedantis

vaikas nuolat ko nors ieško: tai gali būti spalvos, žodžiai

„A“ ar „B“, daugiskaitos ar vienaskaitos, vyriškos ar moteriškos

giminės atpažinimas „Seklys nr. 2“. Kiekvienas gauna tam tikrą žodį ir ieško knygų,
sudaro knygų sąrašą su tuo žodžiu pavadinime


Naujos pabaigos kūrimas. Sugalvoti norimą istorijos pabaigą. Kiekvienas žaidimo
dalyvis siūlo savo istorijos pabaigą, vėliau renkama visiems labiausiai patikusi



Tematiniai skaitymo mėnesiai: meilė, draugystė, gyvūnų pasaulis, pavasaris... Patys
vaikai siūlo knygas, ieško knygų ta tematika
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Įžymūs žmonės, tėvai, mokytojai, bibliotekininkai vaikams skaito ištraukas iš savo
mėgstamiausių vaikystės knygų



Radijo, TV laidos kūrimas, interviu ėmimas iš knygos autoriaus, knygos personažų



Knygos personažų, autorių gimtadienių paminėjimas



Įvairių šalių kultūros savaitės su knyga



Kuriamas socialinis skaitytojų tinklas, rengiamos orientacinės užduotys, susijusios
su perskaitytomis knygomis.



Naujų erdvių skaitymui paieška – po stalu, ant stogo...



Pasikeitimas, dalijimasis knygomis – „Knygų mainai“



Knygų šulinys, bokštas – ištraukti knygą, kad nesugriūtų, ištrauktą skaityti



Kiekvieną savaitę rengiamos perskaitytų įdomiausių knygų reklaminės akcijos.
Vaikai įvairiomis priemonėmis reklamuoja, pristato savo perskaitytas knygas, jas
rekomenduoja kitiems. Reklamavimo būdai – plakatų, afišų gamyba, radijo laidelių
ruošimas, knygų pristatymas



Knygos 17 puslapis, 3 sakinys – kiekvienas parašo sakinį iš savo skaitomos knygos.
Renkami įdomiausi sakiniai, bandoma atspėti apie ką ir kokia knyga



Savos knygos kūrimas, naudojant įvairiausias priemones

Perkurti knygos turinį: geri veikėjai tampa blogais, bloga knygos pabaiga – gera
Pavyzdys: perkurta pasaka “Raudonkepuraitė”


Sukurkite pasaką apie Raudonkepuraitę, aplankyti senelės keliaujančią ne mišku, o
plaukiančią upe. Ką tada ji sutiktų ir kaip pasaka baigtųsi?



Sukurkite pasaką apie mamą vilkę, išleidusią vilkiuką Pilkiuką, kuris kely sutiko
piktą mergaitę, aplankyti senelės vilkienės.



Aplankyti senelės Raudonkepuraitė iškeliavo kartu su savo draugais (pavyzdžiui,
daktaru Aiskauda, Batuotu katinu, Buratinu ir pan.). Sukurkite pasaką apie jų
kelionę.



Papasakokite, kuo Raudonkepuraitė tapo suaugusi.



Kaip jūs manote:
o

Mama nesiuntė Raudonkepuraitės pas senelę, nes...

o

Raudonkepuraitė nėjo aplankyti savo senelės, nes...

o

Raudonkepuraitė nesikalbėjo su vilku, nes...

o

Vilkas nepriėjo prie Raudonkepuraitės, nes...

o

Vilkas nesuėdė senelės, nes...
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Knygų interpretavimo, knygų pristatymo metodų įvairovė


Užklasinio skaitymo pamokos, per kurias vaikai pristato įdomiausią perskaitytą
knygą ne iš privalomojo sąrašo



Skirtuko, atspindinčio perskaitytą knygą, sukūrimas. Pildo įvairios formos skirtukus
iš kietesnio popieriaus, iš popieriaus lapo, sulenkto į 3 lygias dalis (pavyzdžiui, viena
dalis iliustruojama, antra dalis skiriama patikusioms knygos citatoms, trečioje
parašomas įsimintiniausias epizodas). Skaitydami vaikai skirtuką naudoja ir kaip
juostelę, o perskaitę įklijuoja į sąsiuvinį.



Knygos reklaminio plakato kūrimas. Komandos kuria reklamą kitos komandos
pasiūlytai nuobodžiai, populiariai, moderniai ir t.t. knygai



„Skaitymo lapeliai“. Skaitytojo lapas, kuriame pavaizduotiems pasakų veikėjams
vaikas turi sugalvoti vardus ir šalia parašyti perskaitytos knygelės pavadinimą,
puslapių skaičių.



„Skaitymo laipteliai“ . Kiekvieną laiptelį sudaro paveikslėliai viena tema. Mokinys
perskaitęs tiek puslapių, kiek laiptelio lape nurodyta, nuspalvina vieną lapo
paveikslėlį, pavyzdžiui, drugelį, mašinėlę ir pan. Nuspalvinęs visus to lapelio
paveikslėlius, jis kopia ant aukštesnio laiptelio ir jam įteikiamas kito laiptelio lapas.
Pasiekus aukščiausią laiptelį, mokinio pažangos ir pasiekimų knygelėje įrašomas
pagyrimas.



Perskaitytos knygos iliustravimas. Knyga trumpai aprašoma ir piešiami su knyga
susiję paveikslėliai.



Užklasinio skaitymo pamokos vedimas. Kryžiažodžių, klausimų klasės draugams
sukūrimas, vaidinimas, svarbiausių knygos epizodų aptarimas ir kitokių knygos
analizės metodų sukūrimas ir pamokos pravedimas. Rekomenduojama, kad pamoką
vestų 2 mokiniai.



Patys mokiniai nutaria ir pasirenka konkretų autorių, kurio knygas visi turės
perskaityti



Patikusių knygos frazių rinkimas ir užrašymas



Užrašyti vaizdingus žodžius ir pasakymus, taip pat neaiškius žodžius



Vieši perskaitytų kūrinių sąrašai. Mokiniai žymi kurias knygas perskaitė iš
privalomojo sąrašo. Kiekvienas mokinys mato kiek knygų jis perskaitė lyginant su
klasiokais
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Vieša vaizdinė medžiaga apie

perskaitytas knygas, literatūrinių herojų piešimas,

knygų iliustracijų, filmuko kūrimas. Šiuo atveju akcentuojamas ne kūrinio autorius,
pavadinimas, puslapių skaičius, bet įdomesnis kūrinio etapas, veikėjas, įvykių
grandinė.


Originaliai tvarkomi ir saugomi duomenys apie vaikų perskaitytas knygeles. Tinka
medelis be lapų, gėlytė be žiedlapių, šimtakojis ir pan. Galima braižyti diagramas,
statyti „dangoraižius“, (kuo daugiau perskaitytų knygų, tuo namai aukštesni).



Skaitymas siejamas su aktyvia mokinio veikla. Perskaitytas kūrinys suvaidinamas,
inscenizuojami epizodai, jei kūrinio veikėjas išskirtinis, fantastinis - jis nupiešiamas,
jei kūrinyje daug kelionių – sukuriamas kūrinio žemėlapis, kur pažymima veikėjų
kelionė, jei kūrinyje daug burtažodžių – sudaromos burtažodžių knygos ir pan.



„Knygų medis“ – ant lapo pavaizduotas medis, klijuoti lapelius su savo perskaitytų
knygų pavadinimais vietoj lapelių



Knygos aprašymas. Mokiniai atsako į pagrindinius klausimus apie kiekvieną
perskaitytą knygą. Rekomenduojami klausimai:

1. Knygos

Šioje skiltyje nurodyti tik knygos autoriaus vardą ir pavardę.

autorius
2. Knygos
pavadinimas
3. Pagrindiniai
veikėjai
4. Apie ką ši
knyga?
5. Labiausiai
įsiminęs įvykis,

Čia reikia įrašyti knygos pavadinimą. Dėmesio! Knygų, kaip ir kitų
kūrinių, pavadinimai rašomi didžiąja raide ir kabutėse.
Paminėti pagrindinius kūrinio veikėjus, personažų vardus ir
nurodyti, kas jie tokie, ką veikia, kuo užsiima.
Papasakoti, apie ką yra skaityta knyga. Kokia jos pagrindinė tema,
mintis. Labiausiai patikusią mintį galima pacituoti (citata – iš
knygos išrašyta mintis).Tačiau vien tik išrašymo nepakanka, reikia
dar savais žodžiais paaiškinti, kodėl tau ši mintis labiausiai patiko.
Čia būtų įdomu rasti aprašytus, tavo manymu, pačius įdomiausius
knygos įvykius bei nuotykius.

nuotykis
6. Rekomendacija Rekomendacija – tai yra siūlymas skaityti šią knygą savo klasės
draugams. Turi įrodyti keliais teiginiais, kad šią knygą skaityti
verta. Tiesa, gali nutikti taip, kad knyga nelabai patiko (visi mes
galime turėti savo nuomonę), tada reikia pateikti argumentus, (tavo
nuomonę pateisinančius, ginančius teiginius) kodėl knyga
nepatiko.
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„Aukso fondas“ - rekomenduojamų knygų sąrašas
pagal „Visa Lietuva skaito vaikams“ - www.vlsv.lt
0-4 metai
• Janosch “Panama labai graži: kaip Tigriukas ir Meškiukas keliavo į Panamą”
• Astrid Lindgren ”Lota iš pramuštgalvių gatvės”
• Sam McBratney ”Ar žinai, kaip aš tave myliu?”
• Clive Alan ”Troliai Mumiai ir kūrybos džiaugsmas”
• M. Campanella, A. Casalis “Peliukas Lukas”
• IBBY apdovanotos:
• Rasa Joni “Žvaigždėtasis Arkliukas ir Meškiukas Panda“
4-6 metai
• Hansas Kristianas Andersenas “Pasakos”
• Carlo Collodi “Pinokio nuotykiai”
• Astrid Lindgren “Emilis iš Lionebergos”
• Alenas Aleksandras Milnas ”Pūkuotuko pasaulis”
• Astrid Lindgren “Pepė Ilgakojinė”
• Hugh Lofting “Daktaras Dolitlis” (knygelių serija)
• Richard Atwater, Florence Atwater “Pono Poperio pingvinai”
• Michael Bond “Meškiukas vardu Pedingtonas”
• Donald Bisset “Smagiausios Pedingtono istorijos patiems mažiausiems”
IBBY apdovanotos:
• Sigitas Poškus “Vieną kartą”
• Alma Karosaitė ir Artūras Karosas “Asilėlis Benas žinių šaltinyje”
• Paulina Žemgulytė ir Arūnas Prelgauskas “Kaip lelijos žydėjimas”
• Kęstutis Kasparavičius “Dingęs paveikslas”
• Urtė Uliūnė “Kitokia svirplelio diena”
• Lina Žutautė “Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“
• Sergej Kozlov “Ežiukas rūke“
6-8 metai
• Frances Hodgson Burnett “Mažoji princesė”
• Tove Jansson “ Troliai Mumiai ”
• Erich Kastner “Gegužės 35-oji”
• Astrid Lindgren “Mijo, mano Mijo”
• Astrid Lindgren “Padaužų kaimo vaikai”
• Grey Owl “Seidžija ir jos bebrai”
• Anne–Cath Vestly “Aštuoni vaikai, tėtė, mama ir sunkvežimis”
IBBY apdovanotos:
• Jonas Liniauskas “Maža tamsa, arba Augimo nerimas“
• Gintarė Adomaitytė “Vėjų miesto pasakos“
• Kazys Jakubėnas “Kas kiemely daros”
• Jonas Liniauskas ir Danguolė Žemaitytė “Oranžinis čiulptukas, arba Mano pirmas
sandėris“
• Frank Limen Baum “Nuostabusis Ozo šalies burtininkas”
• Jonas Mačiukevičius “Ančiukas Krypčiukas”
• Paulius Juodišius “Amarėlio pyragas”
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8-10 metų
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edmondo De Amicis “Širdis”
Frances Hodgson Burnett “Paslaptingas sodas”
Roald Dahl “Matilda”
Rudyard Kipling „Džiunglių knyga“
Eric Knight “Lesė grįžta”
Astrid Lindgren “Broliai Liūtaširdžiai”
Astrid Lindgren “Rasmusas Klajūnas”
Clive Staples Lewis “Narnijos kronikos”
Lucy Maud Montgomery “Anė iš Žaliastogių”
René Goscinny ir Sempe “Mažasis Nikola”
Mark Twain “Tomo Sojerio nuotykiai”

IBBY apdovanotos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramutė Skučaitė ”Laiškas sekmadieniui”
Vytautas V. Landsbergis ir Sigutė Ach ”Arklio Dominyko meilė”
Šarūnas Leonavičius, Aidas Marčėnas ”Žmogaus žvaigždė”
Leonardas Gutauskas ”Paskutinė Čepkelių ragana”
Sigutė Ach ”Šuo Ambrozijus, katinėlis Purkius ir Angelo kelionė namo”
Christine Nöstlinger ”Ateina šuo!”
Gintaras Beresnevičius “Kaukų šeimynėlė”
Edgar Valter “Puokiai”
Sigitas Poškus “Amalgama”
Vytautas V. Landsbergis ”Briedis Eugenijus”
Urtė Uliūnė ”Miegančios boružės”
Martynas Vainilaitis ”Akivarų tiltas” Sinnika Nopola,
Tiina Nopola “Šiaudinukė ir Veltinukė”
Sinnika Nopola, Tiina Nopola “Šiaudinukė, Veltinukė ir Lituvėnų padauža”
Kęstutis Kasparavičius “Kvailos istorijos”
Laisvydė Šalčiūtė “Nykštuko kepurėlė”
Kęstutis Kasparavičius „Mažoji žiema“

10-12 metų
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Dickens “Oliverio Tvisto nuotykiai”
Charles Dickens “Kalėdų giesmė”
Michaelis Endė “Momo”
Astrid Lindgren “Ronja plėšiko duktė
Ferenc Molnar ”Povilo gatvės vaikai”
Katherine Paterson “Tiltas į Terabitiją”
Antoine De Saint-Exupery “Mažasis princas”
Eric-Emmanuel Schmitt “Nojaus sūnus”
Eric-Emmanuel Schmitt “Oskaras ir ponia Rožė”
J.R.R. Tolkien ”Hobitas, arba Ten ir Atgal”
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IBBY apdovanotos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skomanto (Renatos Šerelytės) ”Jundos lemtis”
Vytautė Žilinskaitė “Tiputapė”
Vytautas Račickas “Šlepetė”
Juozas Erlickas “Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose”
Vytautas V. Landsbergis “Rudnosiuko istorijos”
Ramutė Skučaitė “Lopšinė ešeriukui”
Bitė Vilimaitė “Čiuožyklos muzika”
Louis Sachar “Duobės”
Vilė Vėl “Parašyk man iš Afrikos”
André Dhôtelio “Kraštas, kurio niekada neprieisi”
M. Vainilaitis “Kaulo bobos apžavai“
M. Vainilaitis “Sidabrinė kultuvėlė” Natalie Babbitt “Amžinieji Takiai“
Nijolė Kepenienė “Po riestainio saule”
Vytautė Žilinskaitė “Nebijokė”
Valdemaras Kukulas “Vėjo birbynė”
Gendrutis Morkūnas “Blusyno pasakojimai”
Ulf Stark “Murkšlinas ir Turkšlinas”
Johanna Spyri “Heida”
Norton Juster “Stebuklingoji būdelė“
Vytautas V. Landsbergis “Varlė bunkeryje“
Kazys Saja “Vėjo pamušalas“
Vytautas V. Landsbergis „Stebuklingas Dominyko brangakmenis“

12-14 metų
•
•
•
•
•

Arthur Conan Doyle “Baskervilių šuo”
Ursula K. Le Guin “Žemjūrės burtininkas”
Harper Lee “Nežudykit strazdo giesmininko”
J.R.R. Tolkien “Žiedų valdovas”
Jules Verne „Paslaptingoji sala“

IBBY apdovanotos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramutė Skučaitė “Takelis iš naujo”
Kazys Saja “Septyni miegantys broliai“
Maria Gripe ”Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija”
Eleanora Farjeon ”Mažoji siuvėja”
Eleanora Farjeon ”Septintoji princesė”
Rimtautas Rimšas ”Ne karibų kruizas”
Gendrutis Morkūnas ”Grįžimo istorija”
Jutta Richter “Lydekos vasara”
Justinas Žilinskas “Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas”
Gendrutis Morkūnas “Vasara su Katšuniu”
Melvin Burgess “Eiprilės meilė”
Gendrutis Morkūnas “Iš nuomšiko gyvenimo”
Violeta Palčinskaitė „Muzika troliui“
Gintarė Adomaitytė „Paklydusi pasaka“
Akvilina Cicėnaitė „Mano tėtis ir kiti nesusipratimai“
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14-16 metų
•
•
•
•
•
•

Pierre Boulle “Tiltas per Kvai upę”
Ana Frank “Dienoraštis”
F. Scott Fitzgerald “Didysis Getsbis”
Gonzalez-Gallego Ruben David “Balta ant juodo”
Victor Hugo “Vargdieniai”
Yann Martel “Pi gyvenimas”

IBBY apdovanotos:
•
•
•

Gintarė Adomaitytė “Laumžirgių namai”
Vytautė Žilinskaitė “Kintas”
Algimantas Zurba “Melnragės akmenys”

16 + metų
•
•
•
•

Karen Blixen “Iš Afrikos”
Karen Blixen “Babetės puota”
Jo Šventenybė Dalai Lama, Howard C. Cutler “Menas būti laimingam”
George Orwell “Gyvulių ūkis”
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Rekomenduojamos interneto svetainės knygų mylėtojams
1. http://www.knyguklubas.lt/?gclid=CN_N4brdoL0CFYMSwwodL4UA-A

(galima

įsigyti

knygas el. būdu, daug komentarų ir atsiliepimų apie knygas lietuviškai)
2. https://www.facebook.com/15minKnyguLentyna

(naujų

knygų

pristatymai,

atsiliepimai)
3. http://wawagnijos-knygos-filmai.blogspot.com/ (megėjiška knygų ir kino apžvalga)
4. http://www.asskaitau.lt/ (atsiliepimai apie knygas, daug nuorodų į kitus puslapius kur
diskutuojama apie knygas)
5. http://suvokimas.lt/ (puikus puslapis apie knygas, forumo tipo)
6. http://smknyguklubas.net/ (pateikiami užsienio ir lietuvių autoriai,

jų aprašymai,

komentarai ir nuomonės, yra nuorodų į kitus puslapius apie knygas)
7. http://tavorankose.org/dvasiniu-knygu-ir-diskusiju-klubas-intro

(dvasinių

knygų

klubas, yra forumas kur galima apie viską diskutuoti kas susija su šia tematika)
8. http://www.lietuviai.ch/literatros-klubas-othermenu-41.html

(Šveicarijos

lietuvių

knygų klubas)
9. http://www.mamyciuklubas.lt/forum/vaiku-knygu-klubas-dalinkimes-atsiliepimaisapie-tai-ka-skaityti-vaikams-29221/ (mamyčių knygų klubas – daugiau mažamečiams
vaikams skirta)
10. http://forumas.pasmama.lt/forum/laisvalaikis/knygos/knygu-myletoju-klubas (knygų
mylėtojų forumo tipo klubas)
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