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Mieli tėveliai!
Ši knygelių serija paskatins jūsų vaiką ištarti: „AŠ SKAITAU!“ 

Vaikai mokosi skaityti įvairiai. Vieni tobulina įgūdžius, įveikdami 
vis sudėtingesnes knygas, kiti grįžta prie pamėgtų skaitinių ir at-
randa juos iš naujo. Padėkite mažajam skaitytojui tobulėti ir labiau 
pasitikėti savimi. Juk mokytis skaityti gali būti paprasta ir smagu. 
Serijoje „Aš skaitau!“ rasite visko: nuo pirmųjų pasakojimų, kuriuos 
įveikiant mažiesiems prireiks jūsų pagalbos, iki knygų, kurias vaikas 
perskaitys savarankiškai. Kiekvienam mokymosi skaityti etapui čia 
rasite tinkamiausią knygutę.

SUSIPAŽINTI SU TEKSTU:
didžiosios raidės, skiemenuotas tekstas,  
nesudėtingi žodžiai, patrauklios iliustracijos.  
Puikiai tiks pradedančiam skaitytojui.

LINKSMAI MOKYTIS SKAITYTI:
didžiosios raidės, trumpi sakiniai, aiškūs tekstai.
Šiek tiek įgudusiam skaitytojui.

ĮTVIRTINTI SKAITYMO ĮGŪDŽIUS:
raidės didesniu šriftu, ilgesni sakiniai,
įdomios istorijos. Pažengusiam skaitytojui.
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PIRMAS SKYRIUS

Mmm... Pusryčiai! – svajojo mopsė Pegė, 
skuosdama į virtuvę prie maisto dubenėlio. 
Rytai jos šeimoje gana užimti – visi skuba, 
ruošiasi į darbus ar į mokyklą. Chloja sėdėjo 
prie stalo – buvo į pabaigą spręsti matema-
tikos namų darbus ir krimto skrebutį. Tėtis 
mažajai sesutei Rubi pynė kasas. Vyresnėlis 
brolis Finas kuitėsi prie vidinio kiemo durų 
ir kažko ieškojo batų lentynoje.

– Ko ieškai? – paklausė mama, pakuoda-
ma sumuštinius pietums.
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– Futbolo batų, – atsakė Finas. – Šiandien 
po pamokų bus rungtynės, o randu tik vieną 
batą.

Ooo! Žinau, kur jis! – pamanė Pegė. Tada 
nuskubėjo koridoriumi ir įsikandusi purviną 
batą parnešė jį Finui. Numetė ant grindų ir 
ėmė vizginti riestą uodegytę.

– O, ačiū, Pege, – ištarė Finas. – Iš kur ži-
nai, kad jų ieškojau?

Paglostęs rusvą trumpaplaukį mopsės kai-
liuką, berniukas įsimetė batą į kuprinę.

– Nepamiršk atiduoti knygos į bibliote-
ką, – Rubi priminė mama ir padavė dėžutę 
su maistu.

– Nepamiršiu, – atsakė Rubi. Ji žvilgtelėjo 
vidun. – Ir vėl kumpis su sūriu? – suburbėjo.

Pegei toks derinukas kaip tik nuskambėjo 
labai gardžiai.

Televizorius, prikabintas virtuvėje ant 
sienos, rodė „Pabudome ir kelkimės“ – po-
puliarią ryto pokalbių laidą. Šviesiaplaukis 



garbanius laidos vedėjas plačiai išsišiepė ir 
kreipėsi į žiūrovus:

– O dabar mano mėgstamiausia laidos da-
lis – „Gyvūnai žvaigždės“!

– Ooo! Šita dalis man labai patinka! – tarė 
Chloja, kilstelėjusi akis nuo namų darbų.

– Man irgi! – pritarė mama ir pagarsino 
televizorių.

– Ir man! – vos nustygdama vietoje amsėjo 
Pegė.

Kas savaitę laidoje buvo pristatomi įdo-
mūs gyvūnai ir jų šeimininkai.
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– Hm! – tarė tėtis, pildamasis į puodelį ka-
vos. – Man šis vyrukas kažkuo nepatinka.

– Tu tiesiog pavydi, – erzino Chloja. – Nes 
mama Hju Šypsnių įsižiūrėjo.

– Visai ne, – išraudusi atsakė mama. – Jis 
tiesiog mielas. Ir stilingai rengiasi.

Hju Šypsnius, laidos vedėjas, visada vil-
kėdavo ryškiaspalvius kostiumus ir margas  
liemenes – kartais su žirneliais, su gėlėmis ar-
ba dryžiais. Šiandien buvo apsivilkęs languotą 
liemenę, ryškiai raudonos ir geltonos spalvų.

Pegė vos galėjo sulaukti, koks gi svečias 
šiandien apsilankys laidoje. Pastarąją savaitę 
gyvūnu žvaigžde tapo papūga, mokanti įvairių 
triukų su riedlente. Dar anksčiau laidoje sve-
čiavosi vėžliukė Dori, gyvenanti jau daugiau 
kaip šimtą metų. Iš pradžių Dori priklausė 
savo dabartinės šeimininkės močiutei!

– Šiandien mūsų ypatingieji svečiai – Sara 
ir jos šuo Samsonas, – laidos dalyvius pristatė 
vedėjas.
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Studijoje susirinkę žiūrovai ėmė ploti ir 
iš užkulisių pasirodė auksaspalvis retriveris 
su šeimininke. Ji atsisėdo ant sofos priešais  
vedėją. Kai Samsonas įsitaisė ant grindų, 
moteris ėmė pasakoti, kaip jos šuo pradėjo 
loti ir nuvijo į namus įslinkusį įsibrovėlį.

– Tai bent didvyris! – pagyrė Hju, o iš salės 
pasigirdo plojimai.

– Norėčiau, kad ir Pegė galėtų sudalyvauti 
„Pabudome ir kelkimės“, – tarė Chloja.

– Cha, – suprunkštė Finas. – Pegė nieko 
didvyriška nenudirba, toli gražu.

– Ei! Juk suradau tavo futbolo batą! – Fino 
žodžiais piktinosi ji. 

Tačiau žmonės teišgirdo šunyčio amsėjimą.
– Pegė mieliausias šuniukas visame pasau-

lyje, – ištikimai tarė Chloja ir pakėlusi ją ant 
rankų ėmė niurkyti.

Mopsė lyžtelėjo draugei skruostą. Ji my-
lėjo visus šeimos narius, tačiau su Chloja ją 
visad siejo ypatingas ryšys. Nuo pat tada, kai 
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Chloja surado mopsiukę gyvūnų prieglaudo-
je ir įkalbėjo tėvus ją pasilikti.

Mama žvilgtelėjo į laikrodį.
– Laikas eiti. Juk nenorite pavėluoti į mo-

kyklą, o man reikia suspėti į darbą.
Kai mama su vaikais išėjo, tėtis išleido 

Pegę palakstyti vidiniame kieme, o pats už-
lipo darbuotis į antrą aukštą. Pegė pribėgo 
prie narvelio aplankyti triušytės Koko.

Mažas juodai baltas triušiukas tuo metu 
kramsnojo salotos lapą, tačiau pamatęs Pegę 
iškart prišokavo prie narvelio krašto ir su ja 
pasisveikino.

– Labas, Pege!
– Koko, kaip manai, ar aš galėčiau tapti 

žvaigžde? – paklausė Pegė.
– Tokia, kuri naktį įsižiebia danguje? – 

perklausė Koko ir pažvelgė į debesis.
– Ne, televizijos žvaigžde, – atsakė Pegė.
Tada ji prisiminė, kad Koko gyvena lau-

ke ir niekada nėra mačiusi „Pabudome ir  
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kelkimės“. Kaip, beje, ir bet kurios kitos te-
levizijos laidos.

– Yra tokia televizijos laida, kurioje rodo-
mi garsūs gyvūnai, – pasakojo Pegė. – Kokie 
nors įdomūs, nuveikę ką nors didvyriška ar 
drąsaus.

– Pavyzdžiui? – paklausė Koko.
Pegė papasakojo jai apie Samsoną, kuris 

išvijo vagišių.
Kaimynų katinas Tigras nušoko nuo tvo-

ros ir dideliais žingsniais pasileido jų link.
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– O ne, – tepratarė Koko, bandydama įsi-
rausti ir pasislėpti pjuvenų krūvelėje. 

Didžiulis rusvaplaukis katinas ją labai gąs-
dino.

Tai pamačiusi Pegė susimąstė: Gal galėčiau 
būti drąsus sarginis šuo, visai kaip Samsonas? 
Gal taip pakliūčiau į „Gyvūnų žvaigždžių“ 
laidą?

Mopsė ėmė urgzti ir nuožmiai loti ant  
Tigro, tikėdamasi nuvyti jį šalin.

Tačiau šiam buvo  
nė motais – jis tupėjo  
įsitaisęs ant žolės ir  
prausėsi.

Pegė pabandė dar sykį, 
 šįkart dar garsiau.  
AU! AU! AU!

– Ar tu nenustosi,  
kiauliauodege? – tarė Tigras,  
toliau prausdamas letenėles. – Tu nė musės 
nenuskriaustum.



Kitos serijos „Aš skaitau!“ knygos:

„Aš skaitau!“ 0 lygis:

Kada tu žydėsi?
Kada tu skraidysi?

Meškis ir Žąsis
Mano meškiai ir aš

„Aš skaitau!“ 1 lygis:

Katinėlis Juodis. Saldžių sapnų

Katinėlis Juodis.  
Kaip pralinksminti tėtį

Katinėlis Juodis. Nedorėlis lietutis
Katinėlis Juodis. Kai nesiseka dainuoti

Katinėlis Juodis. Krisk, sniegeli!
Katinėlis Juodis. Noriu ledų!

Katinėlis Juodis. Žiemos staigmena
Katinėlis Juodis kepa tortą
O ką tu moki, Petsonai?

„Aš skaitau!“ 2 lygis:
Nevala Bertis. Dantys!
Nevala Bertis. Dvokas!
Nevala Bertis. Bučkis!
Nevala Bertis. Žiurkės!
Nevala Bertis. Ateiviai!

Nevala Bertis. Dinozauras!
Nevala Bertis. Sniegas!
Nevala Bertis. Piratas!
Nevala Bertis. Sliekai!

Nevala Bertis. Barkšt!
Nevala Bertis. Purvas!
Nevala Bertis. Klykt!

Pabaisų agentė Nelė Rap.  
Pabaisų akademija

Pabaisų agentė Nelė Rap.  
Frankenšteinas

Pabaisų agentė Nelė Rap.  
Vilkolakiai

Klodas mieste
Klodas atostogauja

Klodas cirke
Klodas kaime

Klodas slidinėja
Klodas dėmesio centre

Vinė ir vaiduoklis paštu
Vinė ir vienos raganos orkestras
Raganėlė Vinė reguliuoja eismą

Pirmyn, Vine!
Vinė nardo

Mopsas, svajojęs tapti vienaragiu
Mopsas, svajojęs tapti triušiuku

Mopsas, svajojęs tapti šiauriniu elniu
Mopsas, svajojęs tapti undinėle 

Mopsas, svajojęs tapti moliūgėliu
Komisaras Letena. Sek paskui nosį

Mortina. Mirtinai juokinga istorija



Mopsės Pegės šeimininkė Chloja vaidins mokyklos spektaklyje, 
tad turi labai daug repetuoti. Šunytei ima trūkti draugijos. Gal ir 
jai reikia scenos? Juk būtų puiku tapti televizijos žvaigžde. Tačiau ar 
įžymybių gyvenimas išties toks blizgus ir malonus, kaip atrodo? Tai 
miela istorija apie tai, kaip atrasti savo pašaukimą, išdrįsti išbandyti 
naujus dalykus ir įveikti scenos baimę.

„Mopsas, svajojęs tapti žvaigžde“ – jau daugelio pamėgtų knygų 
apie mopsiukę Pegę tęsinys, tačiau jį galima skaityti ir kaip atskirą 
pamokomą istoriją apie meilę gyvūnams bei draugystę. Knygų autorė 
Bella Swift gyvena Londone kartu su vyru, dviem dukromis ir kate, 
kuriuos labai myli, tačiau paslapčia svajoja auginti ir šunį.
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