NAUJOS KNYGOS
Mokyklos bibliotekos lentynos
pasipildė šiomis naujomis
knygomis:
J. Baltrukonytė. Filmukai. – Vilnius, Alma littera,
2016, 64 p.

Tai jau ketvirtoji autorės knyga mažiesiems
skaitytojams. Tiesa – šįkart kiek kitokia nei
pirmosios trys, kuriose tiesiogiai buvo
pasakojama apie mergaitę Paulą ir jos
nutikimus.Ši knyga –tai 5 filmukai. Kaip taip
įmanoma? O gi autorė pasakoja penkias
visiškai skirtingas istorijas (kiekvienai jų net
filmo plakatas sukurtas) ir kviečia vaikus kurti
bei vaidinti kartu.

S.Paltanavičius. Maži ežiuko sapnai.- Vilnius,
Neiko rimto, 2015. 56p.

Ar žinai, kuo kvepia sapnas? O ar numanai,
kokios jis spalvos? Mažasis ežiukas mielai
padės sužinoti. Kiekvieną rytą nuvargęs po
nakties žygių jis užmerkia akis ir snaudulys
nuplukdo jį į kitą, stebuklingą sapnų pasaulį, kur
viskas klostosi kitaip. Ten ežiukas verda arbatą
ežių saulei, traukia dainas vaiduokliukui, ruošia
bičiuliams dovanėles, plaukioja upelyje, skraido
balionėliu... Verskis ant šono ir sapnuok kartu!
Leiskimės į keliones po sapnus su svajokliu
ežiuku. Juk sapnuose pasaulis visai kitoks... O
kartais teks susimąstyti – ar čia sapnas, ar
tikrovė?

N.Kovaliova. Meškis ir žąsis.- Vilnius, 2015,32p.

Meškis ir Žąsis niekada nenuobodžiauja. Jie drauge
stebi žvėrelių pėdsakus, kelia inkilus, lipdo sniego
senį, geria arbatą. Vieną žiemos dieną Žąsis ir
Meškis sutinka paukščius, kurie ruošiasi skristi į
šiltus kraštus. Žąsis turi keliauti su jais. O Meškis?
Ar jam pavyks pakilti į dangų ir skristi kartu su
geriausia drauge?

Gendrutis Morkūnas. Traškančios žvaigždės.–
Vilnius, Aštuntoji diena, 2015. – 46 p.

5 knygos vaikams bei paaugliams ir 2 saugusiems –
toks
yra
Gendručio
Morkūno
palikimas
skaitytojams. Ir šie du apsakymai – „Traškančios
žvaigždės“ ir „Gydomųjų žuvų blizgė“, tik dabar
sugulantys į knygą. Kaip įžangą į kurią siūlome
Gendručio požiūrį į vaikus ir visus skaitančiuosius
perteikiantį pasisakymą gavus 2007 m. Geriausios
vaikų ir paauglių knygos premiją – „Skaitantys
vaikai
išgelbės
Grenlandijos
ledynus“.Tai
pasakojimai apie kitokius vaikus. Kad juos
pastebėtum, turi gerokai pasidairyti...

D.Kandrotienė. Pasaiba.- Vilnius, Terra Publica ,
2015,112 p.

Pasaiba“ – tai linksmas pasakojimas apie nediduką,
gauruotą ir labai draugišką padarėlį kiek
kreivokomis kojytėmis ir styrančia plaukų kupeta.
Vieną lietingą dieną jis atklydo į mažos mergaitės
Sofijos namus ir pasiliko gyventi po lova, kur daug
dulkyčių ir kutuliukų. „Zinok, melgiote, jei namuose
yla kutuliukų, tai yla il pasaibų“, – taip savo naujajai
draugei pareiškė meniškos sielos Pasaiba.
Paveikslai iš kojinių, maudynės šokoladu
kvepiančioje vonioje, kvailionės gimtadienio
puotoje – tai tik smagių ir be galo pasaibiškų
nuotykių pradžia!

T. Dirgėla Domas ir Tomas. Dingusios šluotos
byla.- Vilnius,Tyto alba, 2016, 192p.

Miestamiesčio miesto Miestiečių mokykloje
sujudimas – dingo valytojo Valiaus šluota.
Direktorius Liudas Mėmė nusprendžia – anokia čia
bėda. Kol šluota atsiras, grindis galima iškloti
laikraščiais. Deja, netikėtai užsukusiam mokyklų
inspektoriui Kukulaičiui ši mintis neatrodo tokia
puiki. Direktorius vaikšto susiėmęs už galvos – jei
po savaitės grįžęs inspektorius ras netvarką,
mokyklai bus... šakės!
Staiga pasidaro labai svarbu, kas, kada ir kodėl
pavogė šluotą. Tirti bylą imasi 4B klasės mokiniai
Domas ir Tomas. Detektyvus užgriūva klausimų
lavina, negana to, kažkas siuntinėja grasinančias
žinutes. Viskas dar labiau susipainioja paaiškėjus,
kad į visa tai įsivėlusi ir Tomo meilė Upė. Ar ji
išvien su blogiukais? Ir kodėl saldainių pardavėjos
rankose granatsvaidis? O kur dar poezijos
konkursas... Čiupk į rankas knygą, nes tokio
detektyvo tau tikrai dar neteko skaityti!

L.Žutautė Kakė Makė ir Dantukų fėjos puota.Vilnius, Alma litera, 2016, 36p.

Valytis dantis – NUO-BO-DU! – taip manė Kakė
Makė. – Ir kas sugalvojo tokią nesąmonę?
Kai mamai, tėčiui ir senelei nepavyksta įtikinti
Kakės Makės, kad dantis valytis reikia, Netvarkos
nykštukas murmteli pačią smagiausią priežastį,
kodėl tą daryti tiesiog būtina. Tie, kas nevalo dantų,
negauna kvietimo į Dantukų fėjos puotą! Kakės
Makės, išsiruošusios į puotą be kvietimo, laukia
daug netikėtumų ir iššūkių. Tačiau padedant seniai
užmirštam draugui dantų šepetėliui visos kliūtys
tampa įveikiamos.

V.Leigienė Belos pavasaris.-Utena, Utenos Indra,
2014, 16p.

Knygelė skirta pradedantiems skaityti. Teksto
žodžiai paprasti, iš jų sudaryti elementarūs sakiniai,
kurie lengvai suvokiami, iliustruoti nuotraukomis.

J. Wieslander mamelė Mū plaukioja.- Vilnius,
Nieko rimto, 2016, 28 p.

Karvė baseine? Tai tiesiog baisu! Kur gi jūs matėte
tokį dalyką? Juk karvėms jokiu būdu nevalia
čiuožinėti vandens kalniukais, nardyti ar šokinėti
nuo tramplinų! Paprastoms karvėms gal ir ne, tačiau
tik ne Mamulei Mū! Šiandien ji pasiryžusi gerai
pasilinksminti, pasitaškyti ir gal netgi laimėti
geriausio plaukiko medalį. Pirmyn, Mamule Mū, tik
nepamiršk plaukimo kepuraitės! Juk medalį laimėti
gali bandyti visi: ir tie, kurie vaikšto žeme, ir tie,
kurie plaukioja ir netgi tie, kurie skraido...

T.Nolan Medutė.- Vilnius, Alma littera, 2016, 96p.

Tobulame pasaulyje nereikėtų Nepaprastosios
gyvūnų prieglaudos. Bet Eva ir Karlas, gyvenantys
kartu su tėvais jų įkurtoje gyvūnų prieglaudoje, žino,
kad pasaulis nėra tobulas. Kiekvieną dieną atvyksta
naujas nelaimėlis, kuriam reikia pagalbos.
Kai Eva prie gyvūnų prieglaudos slenksčio randa
paliktą Medutę, gražią auksaspalvę retriverę, ji yra
pasiryžusi ieškoti mielai šunytei naujų namų. Bet
Karlas turi kitų minčių – jis stengiasi surasti tikrąjį
Medutės šeimininką...

H.Webb Molės namai.- Vilnius, Alma littera,
2016,96p.

Anė nerimauja, kad per atostogas jausis vieniša, nes
teks žaisti tik su maža sesyte. Todėl ji apsidžiaugia
prie jūros sutikusi naujų draugų. O kai prie jų
žaidimo prisideda puiki kalytė Molė, vasara, regis,
tampa pačia geriausia!
Jau labai seniai Molė nebeturi šeimininkų. Su Ane ji
nebesijaučia tokia vieniša. Tačiau ar galės Anė
suteikti jai namus, kurių ji taip trokšta?

A.S.Magnason Mėlynosios planetos istorija.Žara, 2009, 96p.

Mėlynoji planeta buvo labai ypatinga: joje gyveno
tik vaikai. Žinoma, ten dar buvo žvėrelių ir augalų,
bet visur, kur tik pažvelgsi, bėgiojo tik įvairiausio
dydžio ir formų vaikai: ir maži, ir dideli, ir stori, ir
ploni, o kai kurie netgi tokie keisti, kaip ir tas
keistuolis, kurį pamatai pasižiūrėjęs į veidrodį.
Kadangi planetoje nebuvo nė vieno suaugusiojo,
vaikai buvo visiškai laisvi. Niekas jiems
nenurodinėjo, ką jie turi daryti. Joje dėjosi tokia
nesuskaičiuojama gausybė keistenybių ir nuotykių,
kad joks suaugęs žmogus nebūtų galėjęs joje gyventi
nežildamas ir nedžiūdamas iš streso ir rūpesčių.

J. Kliebenstein Naktis, kai aš tapau superkietas.- Vilnius, Alma littera, 2016, 272p.

Martinui ir Karliui savaip pavyksta iš nevykėlių
virsti išties kietais vyrukais. Tačiau bjaurieji
nuostabuoliai vis dar neduoda jiems ramiai gyventi.
Bet Martinas ir Karlis nepasiduoda. Jie net ryžtasi
dalyvauti konkurse, kuriame renkama geriausia
mokyklos grupė. O kas gali būti kiečiau, negu tapti
roko žvaigžde? Jie nori užkariauti sceną su gitara ir
būgnais. Tačiau ne tik jie...
Labai juokinga istorija apie drąsą, savimonę ir tikrą
draugystę.

J. Vaivoras. Labai labas, nelabai sudie. –
Vilnius: Homo liber, 2014. 76 p.

Apysakaitė gyva, šmaikšti, su netikėtumų ir
nuotykių virtine, kartu su šviečiamąja intencija.
Skirta vaikams, paaugliams ir jų tėveliams, tikėtina,
ir nenustojantiems mokytis mokytojams. Džiugina
išmonė, turtinga ir vaizdi kalba. Ji ypač vertinga tuo
ypatingu prisilietimu prie tautos dvasių gelmių, jos
tautosakos lobių. Labai žavus gebėjimas atskleisti
pašėlusius nuotykius naujai ir savitai.

L. Marmaitė Labas, aš tavo draugas iš kiemo.Kaunas, Lututė, 2014, 48p.

Knygelėje vaizdingai pasakojama apie mūsų
kiemuose gyvenančius ar į juos užklystančius
laukinius žvėrelius, paukštelius, vabzdžius ir vorus.
Tai antrasis žaismingos serijos „Labas" leidinukas
apie mūsų gyvosios gamtos bičiulius.

Lina Marmaitė-Snitkienė Labas, aš esu tavo
draugas iš miško.- Kaunas, Lututė, 2011, 48p.

Vaikams skirta knygutė, gausiai iliustruota
nuotraukomis. Tai vaizdingas pasakojimas apie
miško žvėrelius ir paukštelius.

L. Vaigė Vaivorykštė, Eolo jūros piratė.Edukologija, 2013, 120p.

"Vaivorykštė, Eolo jūros piratė" - tai apysakapasaka apie mergaitės Vaivorykštės ir jos mamos,
laivo kapitonės, nuotykius. Piratai čia nėra plėšikai,
o tik atsidavę nuotykių ieškotojai ir pasakų
išvežiotojai. Nors Eolo jūros istorija byloja apie
karingą praeitį, veiksmas vyksta pasaulyje, kuriame
galima pasitikėti aplinkiniais ir jaustis saugiai.
Knyga "Vaivorykštė, Eolo jūros piratė" skirta
jaunesniojo amžiaus skaitytojams. Tiesmukos
didaktikos joje nėra, bet po truputį atskleidžiamos
tam tikros vertybės: stiprus artimųjų ryšys,
draugystė, pagarba kitokiam. Personažai
vaizduojami ieškantys lobių, tačiau kartu aiškiai
perteikiama, kad dažnai lobiai pasirodo esantys
arčiau, nei patys galvojame.

