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Gyvūnai moko mažuosius 
šiauliečius skaityti

► Jmanoma. Nors šiais laikais jauną žmogų sudominti literatūra nėra lengva, tačiau įmano
ma. Vaikus skaityti ragina gyvūnai.

Jau ketv irtą  vasarą iš 
eilės Šiaulių apskrit ies 
Povilo V iš insk io  v iešo
s ios b ib lio tekos Vaikų 
l i te ra tū ros skyriuje 
mažie ji š iaulieč ia i ragi
nami ska ity t i ne vieni, 
bet kartu su gyvūnais. 
Kiekvieną p irm adien j 
Vaikų lite ratū ros skyr iu 
je  vyksta edukacin ia i 
sus it ik im a i su įvairiais, 
ska ity to jų  a ts inešta is , 
augint in ia is .

Indrė Šlikaitė

Nuo kregždės iki kukurūzi
nio žalčio

Skaitymai su gyvūnais 
vasarą pritraukia vis dau
giau mažųjų šiauliečių, 
kuriuos atlydi jų  tėveliai. 
Vyriausiosios bibliotekinin
kės Genovaitės Lukošiūnie- 
nės teigimu, į biblioteką 
gyvūnus atsineša vaikai, 
kurie nori parodyti savo 
augintinį bei pasidalyti 
tuo džiaugsmu su kitais. 
Šis projektas mažiesiems 
padeda ne tik susipažinti 
su įvairiais gyvūnais, jų  rū
šimis, domėtis bei skaityti 
knygeles apie juos, bet ir 
vaikams daugiau bendrau
ti tarpusavyje. Bendrauja 
bei įspūdžiais dalijasi nuo 
pačių mažiausių iki paaug
lių.

Projektas vaikus ugdo visa
pusiškai

Be literatūros skaitymo, 
vaikams sudaromos galimy
bės suprasti, kad gyvūno 
auginimas namuose -  nėra 
lengvas. Jis reikalauja daug 
pastangų, atsakomybės.

„Iš pradžių visi vaikai la
bai nori turėti augintinį. Ta
čiau pradeda galvoti kitaip, 
kai supranta, kad reikės 
maitinti, vedžioti į lauką, 
rūpintis juo ar, pavyzdžiui, 
kregždutę šerti kirminais, 
o kukurūzinį žaltį maitinti 
specialiomis pelytėmis. Ne 
kiekvienas tai gali“, -  pasa
koja vyriausioji biblioteki
ninkė G. Lukošiūnienė.

Vaikai vasarą raginami 
nepamiršti ir knygų

Užsiėmimų metu bib
liotekininkės vaikams pir
miausia atneša knygų, 
kurių temos susijusios su 
tuo gyvūnu, apie kurį kal
bama. „Padarome nedidelę 
parodėlę, stengiamės, kad 
jos mirgėtų vaikams prieš 
akis“, -  pasakojo G. Luko
šiūnienė.

Tuomet vaikai spėlioja, 
kurioje pasakoje būtų gali
ma aptikti šį gyvūną, atsa
kinėja į įvairius klausimus 
apie jį. Vyriausiosios biblio
tekininkės teigimu, vaikai 
noriai dalyvauja rengiamuo
se skaitymuose, aktyviai at

sakinėja į viktorinos klausi
mus.

Vaikai, sužinoję, jog 
Jorkšyro terjerams patin
ka klausytis pasakų, popie
tės svečiui Cipui vieną iš 
jų  perskaitė. O susitikime 
su kregždute mažieji skai
tytojai sugalvojo ja i vardą, 
pavadino Coliuke -  Hanso 
Kristiano Anderseno pasa
kos apie mažąją Coliukę 
garbei.

Šią vasarą bibliotekoje 
jau svečiavosi Jorkšyro ter
jeras, papūgėlė, vėžliukas, 
kukurūzinis žaltys, leopardi- 
nis gekonas, kregždutė. Pla
nuojami susitikimai su kate 
sfinkse bei triušiu.


