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Labas,
 

leisk atspėsiu – tu labai mėgsti skaityti. Aš taip pat!
Namuose turiu daugiau nei 130 vaikiškų knygelių, bet kai kurios

iš jų man patinka labiau nei kitos. Patinka liesti, klausytis
knygelės skleidžiamų garsų ir muzikos, taip galiu pažinti

nematytus gyvūnus ir daiktus. Tad per savo labai ilgą ilgą
gyvenimą nuo 0 iki 1,3 metų (15 mėnesių) aš įgijau patirties ir

supratau, kurios knygelės man patinka labiausiai, noriu su
tavimi šiomis paslaptimis pasidalinti, jas tau išduos mano

mama. 
 

Linkėjimai,
Patricija

Čia keli sutartiniai ženklai, kurie padės greičiau
suprasti, kokio tipo tai knygelė: 

 
 
 lietimo knygelės

 
 
 įvairių skirtingų

elementų turinčios
knygelės

 
 

knygelės su atvartukais
 
 

muzikinės knygelės
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Nors lavinamųjų/ kontrastinių kortelių negalėtum pavadinti
knyga, tačiau tai pirmieji ir labai svarbūs žingsniai lavinantys

mažylių regą.

Mūsų iš @vienaragio.krautuvėlė (Instagram)

„Naminiai gyvūnai“ pirmoji Patricijos knyga, kuri jai patinka iki šiol.
Viename puslapyje pieštinis gyvūno paveikslėlis, o kitame užrašyta,
kas tai. Dabar ši knygelė puikiai tinka mokslams: atpažinti, kur koks

gyvūnėlis. Pati knygelė ryški ir spalvinga. Leidykla „Nieko rimto“.
Galite įsigyti tiesiogiai iš jų arba kitose knygų pardavimo

puslapiuose. 
https://www.niekorimto.lt/paveiksleliu-

knygos/naminiai-gyvunai_7105

Ši knyga viena mylimiausių nuo pat tada, kai įsigijome (maždaug
apie 6 mėnesį), iki dabar. Iš čia Patricija išmoko parodyti pirmuosius

gyvūnus tokius kaip katė, šuo. Dabar jau moka parodyti ir plaukų
šepetį, pieno buteliuką, batus, kojines, mašiną, alio alio (telefonas) ir
daug kitų dalykų. Didelis privalumas, kad šioje knygelėje daug realių

daiktų, vaisių ir gyvūnų nuotraukų.
https://www.baltoslankos.lt/pirmieji-100-zodziu

Kai namuose atsirado ši knygelė, Patricijai ji patiko tuo, kad ji yra
ryški ir joje gali pažinti gyvūnus. O dabar pamėgo ir dėl to, kad
kiekviename puslapyje yra po vieną detalę, kurią gali išimti. Lyg

dėlionė. Spėkit, ar detalės sugrįžta atgal į knygą? :D

https://vaiga.lt/produktas/ukininko-kiemas-mano-delioniu-knygele/
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Kaip suprantu ši knygelė yra daugumos vaikų viena
mėgstamiausių. Ne išimtis ir Patricija. Gražus tekstas, rimas.

Spalvoti paveikslėliai, ryškus fonas. Viskas, ko reikia, kad
patrauktų akį. 

O ši knygelė Patricijos mėgstama, ko gero, nuo kokio 8-9 mėnesio
iki dabar. Sakyčiau drąsiai tiktų ir jaunesniems vaikams. Ši

knygelė su gausybe liečiamų paviršių leidžia vaikams pajusti
skirtingų gyvūnų kailiuką, daiktų tekstūrą. Puslapis, kuriame gali

paliesti šieną, Patricijos mėgstamiausias.
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-gyvena-ukyje/

Ši knygelė tokia kaip „Kas gyvena ūkyje“, tačiau čia vaikas gali
susipažinti su laukiniais gyvūnais: drambliu, krokodilu, papūga ir

daugeliu kitų. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-gyvena-dziunglese/

Viršelis išduoda: šioje knygoje vaikas gali susipažinti su keletu
egzotiškų gyvūnų. Knygelė ryški ir spalvinga, o gyvūnėlį ne taip

lengva pastebėti, jis slepiasi... po ryškios medžiagėlės skiaute. O
paskutiniame puslapyje vaikas atvertęs medžiagėlę randa veidrodį ir  

pastebi save. Patricija nuolat pasilenkia iki veidrodėlio, kad galėtų jį
net ir paragauti:D

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kur-liutas--knygele-su-
medziagelemis/
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Ši knygelė identiška knygai „Kur liūtas?“, tik šioje naminiai
gyvūnai. Patricijai labai patinka, kad jai atvertus medžiagėlę aš
įgarsinu, kaip kuris gyvūnėlis sako. Tarkime, šuniukas au au au

ir jis užpuola Patriciją :D arba katė miaukia miau miau:D 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kur-suniukas-/

Patricijos meilė Petsono knygelėms labai didelė. Šiuo metu (nuo
maždaug 11 mėnesių) ši viena iš mėgstamiausių. Nors joje nėra nei

atvartėlių, nei kitų judančių detalių, bet ji pritaikyta mažiems vaikams:
nedidelio formato, kietais lapais. Patriciija nuolat man rodo kur yra

katė (miau miau), vištos (cip cip cip), karvės (mū mū).

https://www.knygos.lt/lt/knygos/ar-pazisti-petsona-ir-findusa-/

Na, o ši Petsono knygelė apskritai išskirtinė viskuo! Nežinau nė vienos
kitos knygelės, kurioje būtų tiek daug skirtingų judančių ir atverčiamų

detalių. Čia jų gausu kiekviename puslapyje. Daug smulkių detalių
pačiuose paveikslėliuose taip ir kviečia tyrinėti. Kai kurias detales Patricija

jau labai suskaitė, dėl to pirksiu dar vieną, kad turėtumėm vėlesniame
amžiuje. Ji tiesiog tobula.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/petsonas-ir-findusas-
konstruoja-masina/

Ši knyga buvo pirmoji, kurios dėka Patricija išmoko pasukti knygoje esantį
ratelį (tikiuosi suprantate apie kokią detalę kalbu). Čia yra atvartukų bei

kitų ištraukiamų detalių. Joje rasite gyvūnėlius ir jų jauniklius. Padės
vaikams pažinti ne tik gyvūnus, bet ir paliesti tokią temą kaip mamos

meilė ir rūpestis.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/mamyte--as-tave-myliu/
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O ši knyga skirta visiems mažiesiems muzikos mylėtojams. Ja
susižavėjau ne tik aš, bet ir Patricijos seneliai. „Mūsų laikais nieko
panašaus nebūdavo.“ Tikrai nuostabi knygelė, kurioje rasite NET

12 melodijų iš įvairių simfonijų. Tikrai ne vieną iš jų jūs puikiai
žinosite. Nenustebinsiu, kad Patricijos mylimiausia: Miau Miau

melodija ;D 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/maestro--muzika-/

Jau, ko gero, pastebėjote, kad šis etapas – garsinių knygelių. Kaip prasidėjo
nuo kokio 10 mėnesio, taip ir nesibaigia :D Miško garsai - nuostabi, ryški,

spalvinga knygelė, kuri leidžia ne tik susipažinti su mišku, jo gyvūnais, bet ir
išgirsti juos bei kitus miško garsus, pvz., kaip šnara lapai ar teka upelis.
Patricija dievina šią knygą, o pirmoji net sugedo nuo klausymo ir mama

privalėjo nupirkti antrą, nes Patricija verkė, kad pirmoji neveikia. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/misko-garsai/

Dar viena garsinė knygelė, kurioje rasite vienas populiariausių vaikiškų
dainelių. Kaip aaa pupa, virė virė košę, Jurgeli meistreli ir tindi rindi

riuška. Nenusibostančios visiems vaikams. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/mano-daineles/

Na, tėveliai, kurie jau spėjote susipažinti su šia knygele, jau reikia
ausų kištukų, ar dar ne? Mes jau mokam visas mintinai. Knygelė,
kurioje rasite net 13 skirtingų dainų, o jos dar grojamos  lėta ir
greita versija, tai iš viso 26 melodijos. Pas mus namuose ji TOP.
Beje, man ją rekomendavo kita mama, kai aš stovėjau „Rimi“ ir

rinkausi ką čia pirkti. Pasiteisino. :)

https://www.knygos.lt/lt/knygos/dzyru-dzyru-muzikele--
tarima-lavinancios-daineles/
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Ši knygelė skirta supažindinti vaikus su emocijomis. O kartu joje
rasite ir judančių detalių, kurios įtrauks mažąjį skaitytoją.

Patricija šios knygelės dėka išmoko paslinkti reikiamas detales į
viršų/ apačią arba į šoną. O paskutiniame puslapyje rasite

atverčiamas detales. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/emocijos--pajudink-ir-
pazadink/

Mes po truputį tampame Kakės Makės fanais. Įtariu, kad tai dar tik
pradžia. Šioje knygelėje skaitant tekstą atitinkamu metu reikia paspausti  
garsinį mygtuką. Patricijai tiesiog patinka juos visus spaudyti. Ypatingai

patinka būgnų garsai.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kake-make-groja-dudele-
-2022-/

O ši knygelė tokia jauki, puikiai tinkanti skaityti ir vartyti prieš miegą.
Verčiant kiekvieną puslapį vis daugėja danguje šviečiančių žvaigždelių.

Patricija mėgsta parodyti kur meškiuko kaladėlės, kad meškiukas paskui
save tempia žaisliuką, parodo, kur pats meškiukas. Žvaigždeles taip pat.

Žodžiu, labai graži ir jauki knyga bei istorija. Skaitome ją nuo metų.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/lokiuk--jau-laikas-miegoti/

O ši knyga savyje talpina net 10 išskirtinių paviršių, kuriuos palietęs,
vaikas gali susipažinti su skirtingomis tekstūromis. Jame yra puslapis,
kuris net limpa - medus. Šis puslapis nustebino ir mane. Patricija jau
tokia įgudusi, kad verčia puslapį po puslapio ir mintinai žino, kurioje

vietoje ką reikia paliesti. Mėgstamiausias puslapis - apelsinas.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietimo-knyga--knyga-
jutimams-tyrineti/
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Šią knygą galima pavadinti atvartėlių knyga su pamokančia istorija.
Vaikas ieško katinėlio, nes nori jam iškrėsti vieną kitą išdaigą, bet

niekur jo neranda. Kai jo ketinimai žlunga, jis netikėtai randa katinėlį.
Nevalia skriausti katinėlių. O Patricijos meilė katėms neišpasakyta,

vien šis faktas šią knygą paverčia viena mylimiausių. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kur-tas-micius-/

Čia dar viena atvartėlių gausi knyga. Atvartėlių kiekis čia įspūdingas. Kitos
knygos su tiek daug atvartėlių mūsų namuose nėra. Iki kiekvienos

smulkmenėlės viskas čia papasakota ir paslėpta. Ši knyga įspūdį paliko tiek
man, tiek vyrui. Mes net patys sužinojome naujų dalykų. Juokingiausias

puslapis tas, kuris vaizduoja lėktuve esantį tualetą.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/lektuvas--zvilgtelk-vidun/

Turbūt ši knyga ypatingai aktuali Kalėdų bei žiemos metu, bet pačios
melodijos tikrai gali būti klausomos bet kuriuo sezonu. Jos nuostabios,
vėlgi instrumentinės muzikos mylėtojai aš jums labai rekomenduoju šią

knygelę. Patricija turi savo mėgstamiausią dainelę, tai melodija, kai
aplankoma saldumynų šalies fėja.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/spragtukas--2021-/

Šioje knygelėje yra ištraukiamos detalės. Jas ištraukus paveikslėlis pavirsta
kitu paveikslėliu. Čia pasakojama apie darželį. Kaip nedrąsu čia atvykus,

kaip vaikučiai žaidžia, eina į lauką, o tada ateina metas išsiskirti ir keliauti
namo. Tad ji puikiai tiks vaikučiams, kurie ruošiasi į darželį. O Patricija

jaučia tikrą azartą traukydama knygutės detales.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/jausmai--patrauk-kortele-ir-
susipazink-su-jausmais/
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Mano akimis ši knyga nėra labai išskirtinė, tiesiog atvartėliai, po
kuriais slepiasi su atvartėliu susijęs paveikslėlis, o šalia esančiame

puslapyje rasite iš tos pačios kategorijos kitus keturis paveikslėlius.
Bet Patricijai ji patinka, aš jos klausiu, kur yra pvz. mašina, ji iš

keturių paveikslėliu parodo, kur gi yra toji mašina.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/noriu-pazinti--spalvos--su-
atvarteliais-1kaik/

Ši identiška prieš tai minėtai knygai, taip pat atvartėlių knyga. Tik
pirmojoje viskas suskirstyta pagal spalvas, o čia labiau aktualesni
dalykai kasdienai. Tarkime, meškiukas, batai, mašina, puodelis ir
kiti panašūs dalykai. Vėlgi aš įvardinu puslapyje esantį dalyką, o

Patricija parodo, kur jis yra. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/pirmieji-zodziai--noriu-pazinti-
-su-atvarteliais/

O čia gyvūnėlių rojus. Ai ir atvartėlių rojus. Atvartėliai yra geriausias
dalykas nutikęs vaikams ir mūsų Patricijai. Na, o čia akivaizdu, kad

rasime visus naminius ir fermoje auginamus gyvūnus. Kadangi
intensyviai mokinamės visų naujų dalykų, čia Patricija ir man pirštuku
parodo, kur kas randasi. Kur karvytė, kur šuniukas, kur arkliukas ir net

kur traktorius. Šią skaitome nuo 13 mėnesių.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/mazasis-tyrinetojas--ferma-ir-
kas-joje-gyvena/

O šios serijos knygeles toliau matysite dar dvi. Labai patinka tuo, kad
jose pasakos sutrumpintos ir pateiktos taip, kad net tokie maži pipirai

išlaiko dėmesį ir spėji ją perskaityti. Smagu, kad jose kone visos
judančios detalės skirtingos. Jas skaitome nuo 14 mėnesių. 

https://www.skaitaunuogimimo.lt/Auksaplauke-ir-trys-lokiai
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Kaip jau minėjau prieš tai, šioje knygelėje taip pat visos
judančios detalės skirtingos ir išskirtinės. Istorija trumpa ir

įkandama mažiesiems klausytojams. Be to, labai graži ir
spalvinga. 

https://www.skaitaunuogimimo.lt/Dziungliu-knyga

Jei iš šių trijų knygučių reikėtų išrinkti vieną, ši Patricijos
mėgstamiausia vienareikšmiškai. Taip pat išskirtinės ir skirtingos

judančios detalės. Ypatingai patinka puslapis, kuriame reikia pasukti
judančią detalę. O mama spėja perskaityti ir pasekti pasaką. Patricija

parodo, kur yra katė (miau miau).
https://www.skaitaunuogimimo.lt/Raudonkepuraite

Nenorėjau jūsų per daug apkrauti, tad čia įkėliau vieną iš šios serijos
knygučių, jai priklauso keturios knygelės. Jos vadinasi taip: „Labas“, „Ačiū“,
„Prašau“, „Atsiprašau“. Tai edukacinės knygelės padedančios suprasti šių
žodžių reikšmę ir kada juos reikia sakyti. Knygelės mažo formato, kietais
puslapiais. Patricijai patinka rodyti, kur yra lialia mergaitė Lilė, drakonus,

kaip jie daro mylu mylu.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/anna-lang/

Na ir pabaigai, paskutinė mūsų aktuali ir mėgstama Patricijos knygelė taip
pat susijusi su gyvūnėliais. Čia nėra kažkokių išskirtinių detalių ar atvartėlių,

tik tiek, kad knyga iškirpta taip, kad vaikas galėtų neštis rankytėje kaip už
rankenėlės. Ji labai ryški, spalvinga, gyvūnėliai tikrai visiems puikiai žinomi.

Vėlgi Patricija visus man juos parodo, kas kur. O paskutinis puslapis,
dvigubas, tad atvertus dar vieną puslapį į šoną knygutė pasidaro ilgesnė.
Jame Patricija baksnoja ir rodo, kur yra traktorius. Ją naudojame nuo 15

mėnesių.
https://www.knygos.lt/lt/knygos/ukio-draugai/


