
Kodėl verta skaityti ir ką skaityti? 

 

Kodėl verta skaityti su savo vaikais arba skaityti vaikams? Pasakų laikas – ne tik 

nuostabus būdas bendrauti su vaikais, bet ir puiki galimybė suteikti jiems įvairių žinių, skatinti 

mąstymą, plėsti žodyną, lavinti atmintį, puoselėti kūrybiškumą. Tai geras metas megzti tvirtą 

emocinį ryšį tarp pasakotojo ir klausytojo. Skaitymas turi didelę terapinę galią. Jis veikia 

raminančiai, ypač jei suaugusieji vaikams skaito garsiai. Tai padeda sutelkti mintis į šią akimirką, 

pasidalinti bendra emocija, bent trumpam pamirši nerimą ir atsiriboti nuo visko, kas vyksta aplink.. 

Svarbu žinoti ir tai, kad skaitymas lavina vaiko vaizduotę, tačiau vaikas niekada neįsivaizduos to, 

ko jo psichika negali pakelti. Knygų skaitymas taip pat ir  suvienija, kuria bendrumo jausmą. 

Drauge išgyvename herojų nuotykius – džiaugiamės kartu su jais, sprendžiame jų problemas ir 

kartu leidžiamės į nuotykius. Perskaitytos knygos istorija vėliau gali atgimti žaidimo ar vaidinimo 

forma. Kaip teigia vaikų ir paauglių psichologė Aušra Kurienė „Skaitymas – tai itin įvairiapusė ir 

naudinga veikla. Akivaizdus, bet gal pamirštas dalykas, jog skaitymas kaip bendra visos šeimos 

veikla padeda išgyventi ypatingą bendrystę“. Kokia knyga bus skaitoma, kaip atrodys pats skaitymo 

ritualas – tai jau priklausys nuo pačios šeimos. Visų geriausios knygos yra tos, kurias vaikai prašo 

skaityti daug kartų. Jos žadina smalsumą, kelia norą klausinėti, generuoti naujas idėjas. Klausant 

pasakų nutinka visokiausių stebuklų: vaikus aplanko įvairios emocijos, jiems gimsta netikėtos 

įžvalgos, atsiranda atsakymai į rūpimus klausimus, kartais net į tokius, kurių mažieji patys dar 

neuždavė. Kai tėvai skaitydami pasaką supranta jos paskirtį, svarbu susilaikyti nuo jos aiškinimo. 

Magiškas istorijų poveikis pasireiškia tada, kai vaikai naujus dalykus atranda patys. Žinoma, jeigu 

išgirdus istoriją mažiesiems kyla klausimų ar idėjų, skatinkite juos kalbėti, išklausykite, 

diskutuokite.  

Straipsnio pabaigoje rasite rekomenduojamų knygų vaikams sąrašą. Dauguma knygų 

skirtos emociniam vaikų raštingumui lavinti. Tačiau šiam, karantino laikui, galite drąsiai rinktis bet 

kokias knygas su nuotykių, kelionių elementais, istorijas, kuriose yra pavojų, iššūkių, tačiau jie 

įveikiami ir iš esmės viskas baigiasi gerai. 

 

Linkiu jums ir jūsų mažiesiems pasakiško laiko! 

 

Parengė psichologė Jurgita Petkinienė 



Keletas rekomenduojamų vaikiškų knygų: 

 

Apie drąsą. Tinka pasitikėjimui savimi ugdyti, droviems vaikams. 

Taip pat apie tai, kad sunkumus ir iššūkius galima įveikti. 

Smagi ir įtaigi paveikslėlių knyga, parodanti, kad iš tiesų esame kur kas 
drąsesni, nei galvojame. 
 
 

 

 

 

Santykio kūrimui, pasitikėjimo, saugumo jausmo didinimui. 

 

 

Malonus ir lengvas būdas palydėti vaiką 
į ramų, spalvotą nakties poilsį. 

 

 

 

 

Knygelė tinka emociniam intelektui lavinti. 8 emocijos – 8 kvėpavimo 
pratimai: pyktis, liūdesys, laimė, baimė, kaltė, drovumas, pavydas, kai 
jaučiuosi pašėlęs.  

 

 

 

 

Emociniam intelektui. Leiskitės į nuotykį kartu su zuikiu ir mokykitės 
įveikti liūdesį, baimę, pavydą ir kaip pyktį paversti džiaugsmu. 



 

Apie tarpasmeninius santykius, draugystę, švelnumą vieni kitiems. Šilti Švelnukai 
– draugiškumo simbolis. Kuo geresni esame kitiems, tuo daugiau teigiamų emocijų 
gauname patys.  

 

 

 

 

Moko pagarbaus elgesio su kitais. 

Linksmojo lapiuko Pūkio nuotykių tęsinys, kuriame šis neklaužada matuojasi 
karaliaus karūną ir mokosi, kaip pagarbiai elgtis su kitais. 

 

 

 

 

Knygelė 5-8m. vaikams skirta emocijų 
pažinimui.  

 

 

 

 

 

 

Šioje knygoje "Pelėda Drūlija ir diena NE. Terapinės pasakos vaikams" 
rasite tris terapines pasakas apie pelėdą Drūliją ir sužinosite: 

* Kas įvyko, kai ją aplankė diena NE; 
* Kaip Drūlija kartu su griaustiniu smagiai laiką leido; 
* Kodėl pelėda ieškojo paslaptingosios vietos KAŽKUR. 

 

 



 

Knygelė  suteikia progą tėvams ir vaikams pasikalbėti apie jų tarpusavio santykius, elgesio 
normas, padeda geriau vieniems kitus suprasti ir mokytis susitarti svarbiais klausimais. 

Patrauklus knygelės veikėjas – išmintingas drakono katinas Drakatas – bendrauja su vaikais, 
paaiškina jiems įvairias kasdienes situacijas, pataria kaip tinkamai elgtis, siūlo atlikti įdomias 
užduotis. 

 

 

 

 

Apie draugystę, išdaigas, svajonių ir tikslų siekimą.  

 

 

 

 

 

Knygelė apie pykčio įveikimą. Lrt pasakų skiltyje galite rasti šios pasakos 
audio variantą. 

 

 

 

 

Keitė – sportiška ir linksma mergaitė. Jai gerai sekasi mokykloje, turi daug 
draugų. Bet kaip ir kiekviena mergaitė, Keitė namuose ar mokykloje susiduria 
su įvairiomis nemaloniomis situacijomis. Kartais įvykiai klostosi ne taip, kaip 
norėtųsi...  
Knygelė skirta visiems 4–8 metų vaikams ir jų tėveliams. 
 
 


