
Bibliotekoje vaikai skaito kartu su gyvūnais
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešojoje bibliotekoje antrus 
metus iš eilės tęsiama programa, 
kurioje dalyvauja ne tik vaikai, bet 
ir jų gyvūnai. Trečiadienį vaikai 
susipažino su triušiu Traškiu.
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indre@skrastas.lt

Triušio Traškio šeimininkė pasakojo apie 
I' augintinį: kuo jis maitinamas, ar sunku 

m. ginti. Vaikų literatūros skyriaus vadovė Al
dona Šiaulienė vaikams vedė viktoriną apie 
triušius. Vaikai už teisingus atsakymus buvo 
apdovanoti prizais bei saldainiais.

Buvo perskaityta knygelė „Istorija apie triu
šelį Petriuką", parodyti juokingi vaizdai su 
triušiais privertė nusišypsoti. Susitikimą už
baigė bendras vaikų ketureilio kūrimas apie 
triušį.

Jono TAMULIO nuotr.

P A Ž IN T IS ; Kiekvienas vaikas gavo paglostyti 
triušiuką Traškį.

Ketureilis padovanotas Traškio šeiminin- 
kei.

Vaikų literatūros skyriaus vedėjos A. Šiau
lienės nuomone, vasaros programa vaikams 
yra labai naudinga, nes jie daug skaito, kuria,
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L IT E R A T Ū R A : Vaikų skyriaus vedėja Aldona 
Šiaulienė pristato susitikime skaitytą knygą.

susipažįsta su gyvūnais ir moksliškai. Ši pro
grama jau turi ir nuolatinių lankytojų.

Kitą savaitę Povilo Višinskio bibliotekoje 
apsilankys Saulius Tamulis, kuris augina kal
bančią papūgą Albinuką.
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