
Dalijimasis knygomis padeda jūsų mažylio raidai, kalbai 
ir socialiniams įgūdžiams  

Jūsų vaikui tikrai bus naudinga išgirsti jus dainuojant, 
kalbant ir skaitant jiems jūsų gimtąja kalba

Dalinkitės ir mėgaukitės knygomis iš „Bookbug“ 
krepšių su savo vaiku, naudojantis paveikslėliais, kad 
papasakotumėte istorija savo kalba

„Bookbug“ yra „Scottish Book Trust“ kūdikiams ir mažiems vaikams 
skirta programa.
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scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Kūdikio krepšys
Jį gausite iš savo sveikatos apsaugos 
besilankančio(s) specialistės (-o), kai 
vaikui sueis 3–5 savaitės.

Prisiglauskite
Dalijimasis knyga – puikus laikas 
prisiglausti. Jūsų vaikas jausis 
atsipalaidavęs ir sąlytis su kūdikių oda 
padės.

Pradinės mokyklos šeimos 
krepšys
Iš mokyklos, kai jūsų vaikas ims lankyti 
pirmąją klasę.

Pasidalinkite dainele ar 
eilėraštuku
Įvairių garsų dainelėse ir 
eilėraštukuose girdėjimas ugdo vaikų 
kalbą. Pabandykite rimuoti kartu. 

Mažylio krepšys
Jį gausite iš savo sveikatos apsaugos 
besilankančio(s) specialistės (-o), kai 
jūsų mažyliui sueis 13–15 mėnesių.

Atsipalaiduokite ir 
mėgaukitės
Savo vaikui esate geriausias žmogus 
pasidalinti knygomis, dainelėmis ir 
eilėraštukais! Nėra teisingo ar blogo 
būdo – tiesiog darykite tai, kas tinkama 
jums, ir linksmai leiskite laiką kartu. 

Tyrinėtojo(s) krepšys
Iš savo vaiko lopšelio ar vaikų auklės, 
kai jiems (-oms) sueis 3 metai.

Perskaitykite istoriją
Niekada ne per anksti pradėti skaityti 
su savo mažuoju. Jiems patinka jūsų 
balso garsas ir prisiglaudimai išskirtiniu 
laiku su jumis.

„Bookbug“ patarimai„Bookbug“ krepšiai
Kiekvienas vaikas Škotijoje turi teisę gauti keturis nemokamus knygų krepšius:

Gėlų kalbos „Bookbug“ krepšiai bus skiriami šeimoms, kurios domisi gėlų 
kalba. Lytėjimo knygos bus skiriamos vaikams, turintiems papildomų 
paramos reikmių.
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Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Ateikite į „Bookbug“ užsiėmimus!
Atsiveskite savo mažylį į nemokamus istorijų, dainelių ir eilėraštukų 
užsiėmimus savo vietinėje bibliotekoje ar bendruomenės 
centre. Mūsų tinklapyje sužinosite apie internetinius ar vietinius 
užsiėmimus.

Spindėk, spindėk, žvaigždele
Spindėk, spindėk, žvaigždele,
O kaip norėčiau sužinoti, kas tu esi!
Tu taip aukštai virš didelio pasaulio,
Kaip deimantas danguj.
Spindėk, spindėk, žvaigždele,
O kaip norėčiau sužinoti, kas tu esi!

Daugiau dainelių ir eilėraštukų rasite mūsų tinklapyje ir „Bookbug“ programėlėje:

Pabandykite rimuoti šiandien

scottishbooktrust.com/bookbug

Pasiklausykite dainos mūsų tinklapyje:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


