Sveiki, mokiniai,
SKAITYMAS – ne tik malonumas, bet ir nauda!
O jeigu tu esi lietuvis- tai labai svarbu pažinti bei skaityti knygas apie
Lietuvą.
Štai jums rekomenduojamų knygų „Apie Lietuvą“ katalogas. Kviečiu visą
vasario mėnesį, minint Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,
skaityti knygas apie Lietuvą.

Užduotis jums:






pasitikrink, kurias knygas jau skaitei?
kurias turi namuose?
išsirink, kuri knyga tave labai sudomino ir tikrai norėtum paskaityti.
ieškok jos internete, bibliotekose, knygynuose.
O gal žinai ar skaitei įdomią knygą apie Lietuvą, kurios nėra šiame
kataloge? Būtinai pasidalink su draugu.

Gero skaitymo!
Bibliotekininkė Rasa Rimkuvienė

AR ŽINOTE, KAD...
 „Lietuva“ ir „lietus“ yra žodžiai giminaičiai;
 Lazdona – ne stora lazda, o riešutų deivė;
 Lietuvoje gyvena drugiai, kurie kaip ir
paukščiai išskrenda į pietus;
 Kadaise mūsų krašte automobilių kėbulai
buvo gaminami iš... medienos .
JEI NEŽINOTE, TAI ATSIVERSKITE ŠIĄ
ENCIKLOPEDIJĄ. JOJE RASITE NE TIK
RIMTOS
INFORMACIJOS,
GALINČIOS
PADĖTI PER PAMOKAS, BET IR ĮDOMYBIŲ,
LINKSMŲ UŽDUOČIŲ AR IDĖJŲ PRAMOGOMS.
KUR YRA LIETUVA?
KAS YRA LIETUVA?
KADA KELIAMA VĖLIAVA?
KAS YRA LITO “TĖVAS“?
KĄ ŽINAU APIE ŠALIES PRAEITĮ?
KUO YPATINGA LIETUVOS GAMTA?

Perskaitęs šią knygą sužinosi:










Kaip susikūrė Lietuvos valstybė;
Kokie jos simboliai;
Apie Lietuvos kunigaikščius ir
dabartinius Lietuvos vadovus;
Apie šalies kultūrą;
Apie Lietuvos klimatą;
Gyvūnus ir augalus, pievas ir
miškus;
Kuri upė giliausia, šalčiausia,
kuris ežeras didžiausias, o kalnas
aukščiausias.

Ar žinai žymiausią mūsų dailininką ir
gražiausią pasaką? Atlik smagias užduotėles
ir sužinosi, kodėl mes mylim Lietuvą.
Spalvink

Ieškok skirtumų

Įrašyk raides

Surask žodžius

Skaičiuok ir šifruok
Klijuok lipdukus!


Kakė Makė kviečia Tave pažinti Lietuvą!
Ji labai domisi savo šalimi ir kasdien nori
daugiau apie ją sužinoti. Iš kur kilo
Lietuvos vardas? Kiek ežerų tyvuliuoja
Lietuvoje? Kas yra „Tautiška giesmė" ir
kas saugo Lietuvą?
Visi atsakymai į šiuos ir dar daugiau
klausimų
–
šioje
spalvingoje
ir
įtraukiančioje
Kakės
Makės
enciklopedijoje!
Knygoje rasi šias temas: Lietuvos
istorija, amatai, geografinė padėtis,
etnografiniai regionai gamta, gyvūnai,
kultūra.
Viskas, ką vaikai turėtų žinoti apie
Lietuvą – vienoje knygoje!

„Kelionė po Lietuvą" – tai knyga, padėsianti geriau
pažinti nuostabaus grožio šalį – mūsų Tėvynę.
Keliaudami išsiaiškinsite, kurioje pasaulio dalyje yra
Lietuva, sužinosite daugybę dalykų apie Lietuvos
valstybę, jos simbolius, susipažinsite su skirtingose
mūsų krašto vietose gyvenančių žmonių amatais ir
verslais, drabužiais, patiekalais. Pasigrožėsite
unikaliu Lietuvos kraštovaizdžiu ir nepaprasto
grožio gamta – pažinsite augaliją ir gyvūniją.
Aplankysite didžiuosius miestus ir nacionalinius
parkus, atskleisite daug paslapčių apie Lietuvos
praeitį.
Ši kelionė kupina smagios veiklos – užduočių,
žaidimų, darbelių.
Turbūt nekantraujate pradėti? Kad būtų linksmiau
keliauti, jus lydės du smalsuoliai Domas ir Urtė, taip
pat norintys pažinti gimtąjį kraštą.

Vadovėlių komplekto „Gilė” autorių dovana
pradinukams
ir
jų
mokytojams!
„Kelionė po Lietuvą” - tai knyga, padėsianti
geriau pažinti nuostabaus grožio šalį, kurią
vadiname Tėvyne, gimtine, gimtuoju kraštu.
Keliaudami išsiaiškinsite, kurioje pasaulio
dalyje yra Lietuva, sužinosite daugybę įdomių
dalykų apie Lietuvos valstybę, jos simbolius,
susipažinsite su skirtingose mūsų krašto
vietose gyvenančių žmonių amatais ir verslais,
sodybomis,
drabužiais,
patiekalais.
Pasigrožėsite unikaliu Lietuvos kraštovaizdžiu
ir nepaprasto grožio gamta - pažinsite mūsų
krašto augaliją ir gyvūniją. Aplankysite
didžiuosius miestus ir nacionalinius parkus,
atskleisite daug paslapčių apie Lietuvos praeitį.
Ši kelionė kupina smagios veiklos - užduočių,
žaidimų, darbelių.

Šiais laikais enciklopedijų vaikams lyg
ir netrūksta, tačiau vis ir vis pasirodo
naujų. Ir džiugu, kai jos kokybiškos,
išsamios, gražiai išleistos. Šioje
knygoje žinios, faktai bei įdomybės
apie mūsų šalį sudėlioti į 14 skyrių,
apimančių Lietuvos praeitį, kalbą ir
raštą, trumpai pristatomi svarbiausi
istoriniai faktai, pereinant prie
miestų,
geografijos,
gyvūnijos,
etnografinių
regionų,
tradicijų,
kultūros,
sporto
ir
galiausiai
pristatant žymiausias asmenybes.
Kiekviename

skyriuje

yra

pora

trumpučių rubrikų – „Ar žinai, kad“ ir
„Faktomanams“ – jose pateikiamos
įdomybės, keistenybės ir retenybės
bei įdomūs faktai ar skaičiai.
Knyga puiki ir grafine prasme – ryškios ir cahrakteringos nuotraukos padeda „įvaizdinti“ tai,
ką galbūt dar ne visi matėme ar žinome, patyrėme.

Papildomo ugdymo mokomoji knyga „Mano Tėvynė –
Lietuva“ skirta
bendrojo
lavinimo
mokyklos
parengiamosios klasės mokiniams ir I–IV klasių
mokiniams, – turintiems nedidelių specialiųjų
ugdymosi poreikių.
„Mano Tėvynė – Lietuva“ – tai pilietinio, patriotinio
ugdymo mokomoji priemonė, kurioje pateikiama
nemažai grožinių kūrinėlių ir keliolika dalykinio
turinio tekstų apie gimtąjį kraštą, jo grožį,
svarbiausius mūsų valstybės simbolius, sostinę Vilnių
ir kitus Lietuvos miestus.

Knyga

„Vytuko

Lietuva“

suausta

iš

dviejų

pasakojimų.
Vienas – apie lietuvių emigrantų vaiką, gyvenantį
Airijoje,

jo

šeimą

ir

užsimezgusią

gražią

vaikišką draugystę su airių mergaite Monika.
Smalsi klasės draugė paskatina lietuvį Vytuką
ieškoti atsakymų į klausimus, kas jis, iš kur, kuo
ypatingas kraštas, iš kurio jis atvykęs, kokia jo
tėvynės istorija, gamta ir kultūra. Tai tarytum
antrasis

pasakojimas

pasakojime,

žaidimas,

gilinantis vaikų draugystę, papildantis ją nauju
turiniu ir spalvomis: vienų sugrįžimą į Lietuvą,
kitų – kelionę su ja susipažinti.

Knygelė rekomenduojama vidutinio
mokyklinio
amžiaus
vaikams.
Populiaraus vaikų rašytojo Selemono
Paltanavičiaus šiltas ir savitas
požiūris į mūsų šaknis, į mažus ir
didelius dalykus, kurie būdingi tik
mūsų tautai, mūsų protėviams, mūsų
pajautimui ir įpročiams. Tai lyg
tviskantys vitražo gabalėliai, iš kurių
sudėliojam unikalų lietuvio atvaizdą.
Ar galime, žiurėdami į jį, garsiai
sušukti ar tyliai pasakyti: „Aš –
lietuvis“?

Spalvota enciklopedija vaikams.
Geografinė padėtis. Kaimyninės
valstybės. Respublikos valdymas. Pinigai.
Kariuomenė. Teritorija ir jos gyventojai.
Etnografinis skirstymas. Kalba. Istorija.
Gamta. Vilnius - Lietuvos sostinė. Didieji
miestai. Kurortai. Literatūra. Kinas. Dailė.
Teatras. Muzika.

Nuoširdžiai didžiuodamasis pristatau
savo
naują knygą vaikams: “Tadas ir Misteris
Arkadas: Mano Lietuva”. Tai Lietuvos istorija
eilėmis ir komiksais. Tokios knygos rinkoje
Lietuvoje nebuvo nuo 1582 metų!
Ši knyga (dailininkė ir žurnalistė Aušra
Chlevickaitė) jau šešta ir skirta 5-12
metų vaikams. “Tadas ir Misteris Arkadas:
Mano Lietuva” savo forma bei tematika –
išskirtinė. Tai 40 pslp. komiksas – poema apie
Lietuvos istoriją. Tokios patriotizmą ir žinias
apie savo valstybę skatinančios knygos tokia
forma Lietuvoje nėra. Pirma – Motiejaus
Strijkovskio eiliuota knyga apie Lietuvos istoriją
buvo išleista 1582 m, Antra – Jono Radvano 1590
m, Trečia – Samuelio Daugirdo 1626 m, o
paskutinį – ketvirtą kartą, tik praėjus keliems
šimtams metų, Balės Vaivorytės (JAV) istorija eilėmis jaunimui – 1956 metais. Todėl knyga
„Tadas ir Misteris Arkadas: Mano Lietuva“ apie Lietuvos istoriją išties yra istorinė. Ši
poema savo pramogine – komikso forma, kalba apie Lietuvos istoriją nuo dinozaurų laikų iki
Žalgirio mūšio. Iliustracijos juokingos, tekstas su žiniomis, klausimais ir atsakymais lengvai
įsimenamas.

Ši knygelė – tai trumpa, bet labai
smagi kelionė po Lietuvos istoriją. Jos
metu, atlikdami pačias įvairiausias
užduotis, susipažinsite su svarbiais
mūsų šalies istoriniais įvykiais, žymiais
žmonėmis, jų nuveiktais darbais ir
kasdienybe.
Knygelė skirta ne tik vaikams, bet ir jų
tėveliams. Atlikdami užduotis, jūs
drauge
praleisite
laiką,
galbūt
sužinosite dar nežinomų dalykų, o gal
tiesiog prisiminsite pamirštus Lietuvos
istorijos faktus.
Juk mūsų šalies istorija – tokia įdomi!
Sužinokite apie ją dar daugiau!

Viduramžiais Lietuvoje gyveno riteriai.
O kas atsitiko vėliau? Ar po viduramžių
jie kažkur išjojo ir negrįžo? Visam
laikui? Nejau šiais laikais negali
egzistuoti riteriai? Juk kartais sakoma
– „pasielgė kaip tikras riteris“, „turi
riteriškų savybių“.
Net ir šiais laikais yra tūkstančiai vyrų
ir moterų, kurie mokosi garbingai
valdyti ginklą, yra prisiekę ginti Lietuvą
nuo priešų, visuomet pagelbsti savo
artimui. Jie priklauso Lietuvos šaulių
sąjungai, moka garbingai elgtis ir net
puotauti… O kodėl jie ne riteriai?
Taigi pabandykime šia organizacija ir
riteriais pasidomėti dar plačiau.

Žmonės kariauja nuo seniausių laikų. Todėl
nenuostabu, kad dar iki susikuriant
Lietuvos valstybei, šiame krašte įvyko ne
vienas garsus mūšis, tapęs legenda.
Paklausus, koks istorinis mūšis pirmiausia
ateina į galvą, turbūt nedvejodami
prisimintumėte Žalgirį ir jo svarbiausią
karvedį, Lietuvos valdovą ir didįjį
kunigaikštį Vytautą.
Tačiau ir be Žalgirio būta didingų svarbių
šalies istorijai kovų – su jais supažindina
knyga „Lietuvos mūšiai ir kariai“. Čia
susitiksite su didžiaisis Lietuvos etmonais
Konstantinu Ostrogiškiu ir Jonu Karoliu
Chodkevičiumi, pelniusiais Lietuvai šlovę
Oršos, Chotyno ir Salaspilio mūšiuose,
rasite pasakojimus apie partizanų karus ir
galėsite susipažinti su šiandienine Lietuvos
kariuomene, jos ginkluote ir struktūra.

Žaismingos iliustracijos su gausybe
svarbių detalių ir šmaikščių įžvalgų
padės suprasti mūsų himno turinį ne tik
jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams,
bet ir patiems mažiausiems.

Morta ir Ainius – smalsūs vaikai,
kuriems patinka bendrauti ir kuo
daugiau sužinoti apie savo šalį –
Lietuvą.
Knygelėje „Lietuvos
istorija vaikams. Spalvink ir
pažink“ kartu su Morta ir Ainiumi,
vaikai spalvindami galės keliauti po
Lietuvą, pažindami jos praeitį ir
ieškodami atgarsių dabartyje.

Ar žinojote, kad Vytautas Didysis
puikiai žaidė šachmatais, o jo
juokdarys Hanytė ne tik linksmino
svečius, bet ir rengėsi dalyvauti
riterių turnyre? Tarp valdovų mylimų
augintinių buvo ne tik šunys, bet ir
lokys, valdovų sutiktuvėms Vilniaus
miestiečiai statė triumfo vartus!
Visa tai ir dar daugiau sužinosite
perskaitę knygą „Vilniaus rūmai ir jų
šeimininkai“, kurią parašė istorikės
Nelė Kostinienė ir Živilė Mikailienė, o
iliustracijas nupiešė Lina Itagaki. O
atėjus į Valdovų rūmų muziejų gauta
atradimų knygelė su užduotimis padės
surasti eksponuojamus knygos herojų
daiktus.

Serijos „Pradinukų enciklopedija" knygų turinys puikiai dera su pasaulio
pažinimo mokomojo dalyko pradinėje mokykloje mokomąja medžiaga.
Skaitydami šios serijos knygas vaikai turės galimybę ne tik gilinti
dalykines žinias, sukauptas pasaulio pažinimo pamokose, bet ir praturtinti
kalbinį žodyną, plėtoti gebėjimą analizuoti ir sisteminti įvairią informaciją,
ugdyti kritinį mąstymą.
Minėtos serijos knygos pravers ir pradinių klasių mokytojams. Jose
koncentruotai pateikta informacija apie mūsų gimtąjį kraštą įvairiais
aspektais yra puiki papildoma medžiaga organizuojant ne tik pasaulio
pažinimo pamokas, bet ir popamokinę veiklą.

“Lietuvos gamta” - tai pirmoji serijos
“Pradinukų enciklopedija” knyga. Ši nauja
enciklopedijų serija apie LIETUVĄ skirta
pradinukams, ir ne tik jiems.
Knygoje „Lietuvos gamta“ trumpais
enciklopedinio pobūdžio straipsneliais
sugrupuotais pagal temas, pateikiama
svarbiausių žinių apie Lietuvos gamtą:
geografinę padėtį, paviršių ir žemės
gelmes, klimatą ir orus, Baltijos jūrą,
ežerus, upes ir kitus vandens telkinius,
įdomius augalus ir gyvūnus, saugomas
teritorijas.
Kiekviename skyriuje rasite daugybę
įdomybių,
pasiūlymų
savarankiškiems
stebėjimams; sudėtingesni terminai bus

paaiškinti.
Knyga gausiai iliustruota patraukliais, nuotaikingais, suprantamais piešiniais ir nuotraukomis.

„Lietuvos istorija“ – tai antroji serijos
„Pradinukų enciklopedija“ knyga. Nors ši
enciklopedijų serija apie LIETUVĄ skirta
pradinukams, ją bus įdomu skaityti ir
vyresniems mokiniams bei jų tėveliams.
Knygoje
„Lietuvos
istorija“
glaustais,
enciklopedinio
pobūdžio
straipsneliais
pateikiama svarbiausių žinių apie Lietuvos
istoriją nuo pirmųjų gyventojų atsikėlimo iki
pat šių dienų. Čia rasite informacijos ne tik
apie istorinius įvykius, didžias asmenybes,
bet ir meną bei kasdienį praeities žmonių
gyvenimą.
Knyga
gausiai
iliustruota
patraukliais,
nuotaikingais,
suprantamais
piešiniais ir nuotraukomis.
Linkime įdomios ir prasmingos kelionės laiku po LIETUVOS istoriją!

„Lietuvos žmonės“ – tai trečioji serijos
„Pradinukų enciklopedija“ knyga. Nors ši
enciklopedijų serija apie LIETUVĄ skirta
pradinukams, ją bus įdomu skaityti ir
vyresniems mokiniams bei jų tėveliams.
Knyga „Lietuvos žmonės“ glaustai, tačiau
turiningai ir įdomiai supažindina su Lietuvos
etnografiniais regionais, greta gyvenančių
kitų tautų atstovais ir kaip jie pateko į
Lietuvą, jų kultūra.
Ši gausiai iliustruota knyga turėtų
praplėsti kiekvieno vaiko akiratį ir papildyti
mokykloje sukauptas žinias apie Lietuvoje
gyvenančius žmones.

„Lietuvos įdomybės" - tai ketvirtoji
serijos „Pradinukų enciklopedija" knyga.
Nors ši enciklopedija apie LIETUVĄ skirta
pradinukams, ją bus įdomu skaityti ir
vyresniems mokiniams bei jų tėveliams.
Knygoje „Lietuvos įdomybės" surinkta daug
įvairių įdomybių apie gamtą, istoriją, kalbą,
meną, techniką, mediciną, religiją ir kitas
sritis. Pateiktus įdomius faktus ir
reiškinius papildo žaismingos iliustracijos.
Ši spalvinga knyga praplės akiratį ir
papildys mokykloje sukauptas žinias apie
Lietuvą.

„Lietuvos kasdiena" - tai penktoji
serijos
„Pradinukų
enciklopedija"
knyga. Nors ši enciklopedijų serija
skirta pradinukams, ją bus įdomu
skaityti ir vyresniems mokiniams bei jų
tėveliams.
Kaip einant
šimtmečiams keitėsi
Lietuvos kraštovaizdis, kokius žmonės
statė būstus, ką ir kaip valgė, kuo
rengėsi, kuo vertėsi, galų gale, kaip
jautėsi ir ką galvojo - visa tai ir dar
daugiau rasite šioje nuotaikingais
piešiniais iliustruotoje knygelėje.
Sužinokite, kaip gyveno lietuviai nuo
akmens amžiaus iki šių dienų.

