
 

 

 

 

 

 

„Laimė yra lapė“ 

Devintas tiražas jau gruodį! 

Išrinkta 2018 Metų knyga vaikams! Knyga įtraukta į K. Urbos mokiniams 

rekomenduojamų knygų sąrašą! 

Kai vieną dieną Povilas susipažino su lape, net negalėjo įtarti, kad jie taps 

geriausiais draugais: kartu valgys bandeles, supsis ir vardins dalykus, 

kurie jiems reiškia laimę. Bet kas nutiks tuomet, kai teks išsiskirti? 

Filosofinė pasaka apie laimę ir draugystę, apie praradimus ir naują 

pradžią. 

Nuo 3 metų, 48 psl. 

https://tikraknyga.lt/knygos/laime-yra-lape/  

 

  

„Maksas ir 92 musės“  

METŲ KNYGOS RINKIMAI 2020! 

Nauja knygos „Laimė yra lapė“ dailininkės Aušros Kiudulaitės 

paveikslėlių knyga vaikams „Maksas ir 92 musės“. 

Kaip ir visi šunys, Maksas mėgsta lakstyti, stebėti praeivius ir loti. Jis – 

paprastas šuo. Vieną dieną Maksas susidraugauja su muse. Paskui su dar 

viena ir dar kita, ir dar… Atspėkite, ką nuo šiol Maksas skaičiuoja prieš 

miegą ir kodėl jis zyzia. 

Nuo 3 metų, 40 psl. 

Kaina su pristatymu: 6 EUR  8 EUR  Sutaupote 2 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/maksas-ir-92-muses/ 

 

 

 

Skaitymo užduočių žurnalas „Labas, vaikai!“ 

Užduotys padeda suprasti tekstą, surasti reikiamą informaciją jame, 

interpretuoti, lyginti pateiktą informaciją, jausti ritmą ir rimą. Lavina 

smulkiosios motorikos įgūdžius, plečia žodyną, gerina skaičiavimo 

įgūdžius. Skirtingo lygio užduotys leis vaikams nuolat tobulėti, o 

tėveliams ir pedagogams – įvertinti vaikų žinias. 

Nuo 6 metų, 24 psl. 

Numerio kaina su pristatymu: 1,5 EUR 2,50 EUR  Sutaupote 1 EUR 

Speciali komplekto (1nr+2nr) kaina: 2,25 EUR 5 EUR  Sutaupote 2,25   

https://tikraknyga.lt/knygos/zurnalas-labas-vaikai/ 

 

  

„Kas yra upė?“ 

Gražiausia 2019 metų knyga (Domicelės Tarabildienės premija) 

Upė yra visa jungianti gija. Upė yra namai ten gyvenančioms žuvims. 

Kiekviena upė turi pavadinimą - kilusį iš neatmenamų laikų, arba visai 

naują. Upės gali būti paslaptingos arba gilios. 

Kas slypi upėje? Kas joje gyvena? Kokios žuvys ir kokie augalai ten auga? 

Kur upė teka, ir ką mato? Kiek šalių aplanko? O kaip upė palengvina 

mūsų gyvenimą?" 

Nuo 4 metų, 40 psl.   

Kaina su pristatymu: 7,50 EUR 10 EUR  Sutaupote 2,50 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/kas-yra-upe/    

 

https://tikraknyga.lt/knygos/laime-yra-lape/
https://tikraknyga.lt/knygos/maksas-ir-92-muses/
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„Miegas“ 

Naujiena! Pasirodys lapkričio 16d. 

Klausydamiesi šviesaus, lengvo ir puikiai surimuoto naujos “Miego” 

knygos teksto, mažieji skaitytojai drauge su įvairiausiais gyvūnais, 

angelais, gamyklomis ir traukiniais palengva nukeliaus į miego karalystę. 

Nes kas gi gali būti geriau, nei švelnus mamos balsas, trapios, tarsi 

močiutės nėriniai Lauros Tulaitės iliustracijos ir lengvas, puikiai 

surimuotas poeto Mariaus Marcinkevičiaus tekstas. 

Nuo 2 metų, 32 psl. 

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 

 

  

„Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“ 

Gražiausia 2019 metų knyga vaikams/ diplomas teminėje grupėje 

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, o valdovų 

sutiktuvėms Vilniaus miestiečiai statė triumfo vartus! Visa tai ir dar 

daugiau – šioje knygoje. 

Nuo 6 metų, 72 psl.  

Kaina su pristatymu: 7,50 EUR 10 EUR  Sutaupote 2,50 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/vilniaus-rumai-ir-ju-seimininkai/  

 
  

„Akmenėlis“ Naujiena! 

Ši istorija nutiko Vilniuje. 

O gal Kaune? 

Gal Varšuvoje, Berlyne, Romoje, Paryžiuje? 

Antrojo pasaulinio karo metu tokia istorija galėjo nutikti bet kur Europoje. 

Tai pasakojimas apie berniuką ir mergaitę, apie karštą vasarą, skanų 

beigelį ir piktą varną. Apie tikrą draugystę, baimę ir viltį. Ir apie atmintį. 

Nuo 9 metų, 56 psl. 

Kaina su pristatymu: 6 EUR 8 EUR  Sutaupote 2 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/akmenelis/ 

 

 

„Paskutinis pasaulyje baltasis raganosis“ Naujiena! 

Vieną dieną aerodrome atsiranda narvas, kuriame – baltas raganosis. 

Aplink slampinėjantis rainas katinas susidomi svečiu ir bando išsiaiškinti 

ką gi jis čia veikia. Kadangi raganosis ir pats to nežino, atsakymo ieškoti 

jiedu patraukia kartu. Paprasto atsakymo ieškojimas iškelia sudėtingus 

klausimus: Kur pradingo baltieji raganosiai? Kodėl? Ką galime pakeisti? 

Ar galime? 

Nuo 6 metų, 36 psl. 

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/paskutinis-pasaulyje-baltasis-raganosis/ 

 

https://tikraknyga.lt/knygos/vilniaus-rumai-ir-ju-seimininkai/
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„Ypatingas“  

Gražiausia 2019 metų knyga vaikams! 

Mano vardas Juozapas. Aš paprastas vaikas. Ir mano širdis paprasta. Tik 

lyg medalis kabo ant krūtinės. Aš toks gimiau.  O aš noriu būti paprastas. 

Be to medalio. Arba nešioti jį kišenėj. Tai jautri istorija apie buvimą 

ypatingu - kokius jausmus patiria vaikas, kai jaučia, kad yra kitoks? Kaip į 

tai reaguoja aplinkiniai? Pasakojimas atliepia vaikams aktualią problemą - 

patyčias. Kas jos, ir kaip su jomis gyventi? 

Nuo 5 metų, 40 psl.   

Kaina su pristatymu: 6 EUR  8 EUR  Sutaupote 2 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/ypatingas/   

 
 

 

 

„Maži eilėraščiai mažiems“ 

Gražiausia 2018 m. knyga vaikams! 

Poezijos ritmai ir rimai tarsi sutampa su slaptais vaikystės pasaulio 

virpesiais, o mažieji ypač imlūs pagal tam tikrus dėsnius surikiuotų žodžių 

skambesiui. Puikus būdas lavinti atmintį ir mokytis naujų žodžių. Smagūs 

eilėraščiai ypač patinka vaikams, todėl mokytis eilėraščių bus dar 

paprasčiau. 

Nuo 2 metų, 40 psl. 

Kaina su pristatymu: 3,75 EUR 5 EUR  Sutaupote 1,25 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/mazi-eilerasciai-maziems/  

  

„Sivužas“ 

Gražiausia 2018 m. knyga vaikams (IBBY Lietuva). Knyga įtraukta į K. 

Urbos mokiniams rekomenduojamų knygų sąrašą! 

Kai vieną saulėtą žiemos dieną Paršelis ir karvė Adelaida nusprendė 

pačiuožinėti ant ledo, net negalėjo įtarti, kad susipažins su paslaptingu 

padaru, gyvenančiu ežere. Kas jis ir kokios pagalbos jam reikia? 

Puikiai iliustruota ir smagiai parašyta istorija apie tikrus draugus. 

Nuo 3 metų, 40 psl.  

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/sivuzas/   

  

 

 

„Rudalius“ ir „Juodulis“ 

Linksmos, nuotykių pilnos norvegų rašytojo knygos pradinukams patiks 

vertinantiems gerą literatūrą ir humorą. Knygos įtrauktos į geriausių knygų 

pasaulyje dešimtuką vaikams. Išverstos daugiau nei į 30 kalbų. 

Nuo 8 metų, 138 psl. ir 200 psl. 

Kaina su pristatymu „Rudalius“: 4,50 EUR 6 EUR  Sutaupote 1,50 E 

Kaina su pristatymu „Juodulis“: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 E 

https://tikraknyga.lt/knygos/rudalius/  

https://tikraknyga.lt/knygos/juodulis/  

https://tikraknyga.lt/knygos/ypatingas/
https://tikraknyga.lt/knygos/mazi-eilerasciai-maziems/
https://tikraknyga.lt/knygos/sivuzas/
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https://tikraknyga.lt/knygos/juodulis/


  

„Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“ 

Viduramžiais Lietuvoje gyveno riteriai. O kas atsitiko vėliau? Ar po 

viduramžių jie kažkur išjojo ir negrįžo? 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? Istorinė knyga apie šaulių sąjungą. 

Nuo 8 metų, 56 psl. 

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/apie-saulius-riterius-ir-drakonus-lietuvoje/  

  

  

„Atvirkštukai“ 

Kartą, siaučiant vėtrai, į mažo miestelio centrinę aikštę nusileidžia 

namukas stogu žemyn galva. Jame gyvena šeima, kuri viską daro 

atvirkščiai ir jiems tai visai nė motais – juk taip gyventi daug smagiau. 

Kviečiame į smagią ir juokingą, nuotykių pilną istoriją su Atvirkštuke, jos 

mama ir tėčiu ir baaaaaisiai dideliu šuniu Kuku! 

Nuo 6 metų, 40 psl. 

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 
https://tikraknyga.lt/knygos/atvirkstukai/  

    
  

„Princesė“ 

Visi mes puikiai žinome pasaką apie princesę, piktą drakoną ir ją 

išgelbėjusį riterį. Bet kas atsitiktų, jei staiga kažkas imtų ir sumaišytų 

visus istorijos žodžius? O jeigu dar kiekvieną kartą dalis žodžių kažkur 

pradingtų? 

Knyga norima parodyti, kad iš tų pačių žodžių galima sukurti daugybę 

istorijų, tam tereikia fantazijos!  

Nuo 3 metų, 36 psl. 

Kaina su pristatymu: 5,25 EUR 7 EUR  Sutaupote 1,75 EUR 
https://tikraknyga.lt/knygos/princese/  

   

 

 

„Miglų slėnio Fėjų pasakos ir Fėjų burtai“ 

Pasakų knygos apie fėjas, nykštukus, elfus, Miglų slėnį ir šeimą, kuri 

netikėtai susipažįsta su stebuklingu pasauliu ir bando su juo susidraugauti. 

Vieną dieną Lėja susipažįsta su keistu gyvūnu ir sužino Miglų slėnio 

paslaptis. Pasirodo, už miglos sienos yra kitas – fėjų, nykštukų ir elfų 

pasaulis, kuris labai sudomina vaikus. Antrojoje serijos knygoje „Miglų 

slėnio Fėjų burtai“ sužinosime, kam galima ryžtis, siekiant savo svajonės.  

Nuo 8 metų, 96 psl. ir 120 psl. 

Kaina su pristatymu „Fėjų pasakos“: 8,25 EUR 11 EUR Sutaupote 2,75 

Kaina su pristatymu „Fėjų burtai“: 9 EUR 12 EUR  Sutaupote 3 EUR 

https://tikraknyga.lt/knygos/miglu-slenio-feju-pasakos/  

https://tikraknyga.lt/knygos/miglu-slenio-feju-burtai/  
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