Mieli tėveliai,

padovanokite skaitymo džiaugsmą savo vaikams! Skaitydami jie
lavins vaizduotę, kūrybingumą, plės kalbos žodyną, geriau pažins
save, mokysis išsakyti savo mintis ir jausmus,
įsijausti į kito žmogaus emocijas.
Šioje serijoje rasite tai, kas svarbu ir patrauklu vaikui: nesudėtingo
turinio, didžiosiomis raidėmis parašytų istorijų, kurios paskatins
skaityti, įsijausti į pasakojimo esmę, fantazuoti
ir labiau pasitikėti savimi.
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1 žingsnis
Skiemenuoti tekstai didžiosiomis raidėmis,
smagi gausiai iliustruota istorija.

2 žingsnis
Tekstai didžiosiomis raidėmis, nesudėtingi
žodžiai, trumpos (iki 1000 žodžių) linksmos
istorijos, patrauklios iliustracijos, įsimintini
veikėjai.

3 žingsnis
Tekstai didesniu šriftu, pažengusiems skirtos istorijos (iki 3000 žodžių), nepamirštami
veikėjų nuotykiai, spalvingi charakteriai,
fantaziją ir jausmus sužadinantis siužetas.

KVIEČIAME SURASTI SAVO KNYGĄ, KURI
SUDOMINTŲ IR ĮTRAUKTŲ NUO
PIRMŲ EILUČIŲ!

Sėlindamas iš urvo plėšikas užmynė
meškai ant nosies. Meška pabudo.
– Kur mano medus! Kur mano lašiša!
Ir mano gardieji vabalų kiaušinėliai! –
šūkavo meška. – Viskas dingę!

Bet lauke siautė pūga ir nesimatė nei
plėšiko, nei maisto. Anei ženklo.
„Sninga? – pagalvojo meška. –
SNINGA?!? Vadinasi, dar ne pavasaris...
Per anksti pabudau! Na, ką gi. Juk visada
svajojau nulipdyti sniego senį.“

Pūga baigėsi.

– Tai pasaulio pabaiga, –

Meška nurideno sniego kamuolį

pasigirdo niūrus balsas.

į kalnelio papėdę, o paskui užritino

Meška apsižvalgė.

jį į kitą kalnelį iki pat viršaus. Tada

– Ne, – atsargiai paprieštaravo.

sunkiai šnopuodama atsitūpė.

– Tai graži saulėta diena.

– Kalbi niekus! –
atsiliepė balsas iš
apačios. – Saulė užgeso.
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„Ak!“ – mintyse atsiduso
meška. Ji ėmė ridenti sniego
kamuolį į šoną ir beritindama
atidengė kiškio olą.
Kiškis iššoko. Pažvelgė į
mešką. Paskui – į milžinišką
sniego kamuolį.

– Tik kvailys ridena sniego kamuolį
į kalną... – mąsliai pareiškė kiškis.
– Kodėl? – nesuprato meška.

– Dėl gravitacijos.
– Kas ta gravitacija? – paklausė meška.
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