
„Pasek man pasaką!“ – šiuos žodžius nuo seniausių laikų kartoja viso pasaulio vaikai.  

Juk šiose istorijose – ne tik stebuklai, pokštai ir keisčiausi nutikimai, bet ir pirmoji 

gyvenimo mokykla. Susipažinkite su ukrainiečių liaudies pasakomis, kuriose 

išmintingi, darbštūs ir išradingi gyvūnai drąsiai gelbsti vieni kitus, o kartais – ir 

pokštus krečia. Spalvingos ir jaukios talentingos ukrainiečių dailininkės iliustracijos 

padės su dar didesniu džiaugsmu pasinerti į stebuklingą kalbančių žvėrelių ir 

paukščių pasaulį, kuriame visuomet galima rasti išeitį net iš sunkiausios situacijos.

Eime į pasakų šalį!
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Ši knyga – tikri stebuklai, kuriuos vaikams dosniai dovanoja
ukrainiečių pasakos. Įdomūs pasakojimai apie išmintingus, darbščius,

išradingus ir mielus herojus iliustruoti nuostabiais jaunos
talentingos menininkės piešiniais.

Todėl pasakojimas, pasiekiantis skaitytoją, atsiskleidžia visomis
spalvomis – tuo galima įsitikinti vartant šios knygos puslapius.

Taigi, pasaka prasideda!
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Šį ukrainiečių liaudies pasakų rinkinį sudaro aštuonios gausiai iliustruotos 
istorijos apie gyvūnus ir gamtos reiškinius. Skaitydami ar klausydami jų 
vaikai sužinos, kodėl zuikio kailis žiemą baltas, o vasarą pilkas, kaip lapė 
pergudravo vilką bei kiek visko nuveikė vištelė, norėdama išgelbėti gaidį. 

Knygą ryškiais, jaukiais ir įsimintinais piešiniais iliustravo ukrainiečių 
dailininkė Kateryna Razinkova.
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