
Kaip “Vaikų žemė“ pažindina vaikus su 
knygomis ir jų kūrėjais

Pristato literatūros pažinimo programos
„Vaikų žemė“ vadovas Justinas Vancevičius

www.vaikuzeme.lt

http://www.vaikuzeme.lt/


Kas esame?
VŽ įkūrė VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ 2017 metais. Programa siekia populiarinti vaikų kultūrą, 
pabrėžti jos svarbą asmenybės ir visuomenės radai bei kurti naujus metodus ir įrankius, 
padedančius vaikams patirti skaitymo džiaugsmą, pažinti literatūros kūrėjus, ugdyti kūrybiškumo, 
pažinimo, kultūrinę ir kitas kompetencijas. 

Vadovaujamės šiais principais:

•Įtrauktis ir reprezentacija

•Tarptautiškumas

•Tarpdiscipliniškumas

•Pagrindinė auditorija – įvairiuose kontekstuose esantys vaikai (šeimos, ugdymo įstaigos, išeivijos 
bendruomenės).

•Vaikų literatūros lauko bendruomenė (autoriai, leidėjai, bibliotekos, skaitymo skatinimo 
iniciatyvos).

•Partnerystė su įvairiomis Lietuvos ir užsienio švietimo ir kultūros valstybinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.



Kuo užsiimame?

• Literatūros festivaliai „Vaikų knygų sala“ ir „Nuotykiai tęsiasi“.

• Literatūrinių edukacijų programa „Nepaprasta pamoka su 
knyga“ (gyvos ir nuotolinės).

• Vaikų literatūros industrijos renginys „Kūrėjų sala“.

• Knygiukai.



Būtybių tyrinėtojos kabinetas

www.butybes.lt

Siūlome TŪM 
programai

http://www.butybes.lt/


Būtybių tyrinėtojos kabinetas



Nuotolinė edukacija. Trukmė 45 min. Vaizdo įrašas + zoom 
susitikimas

Būtybių tyrinėtojos kabinetas



Literatūrinis pabėgimo kambarys

Sukurtas pagal Tomo Dirgėlos knygą „Užkeiktoji pono Kuko knyga“



Literatūrinis pabėgimo kambarys



Knygiukai

www.knygiukai.lt – 55 Lietuvos autorių sukurti 37

knygiukai

www.tinybooks.eu – 36 Lietuvos, Latvijos ir Estijos      

autorių sukurti 18 knygiukų

http://www.knygiukai.lt/
http://www.tinybooks.eu/


Knygiukai



Knygiukai

✓ Susikurti savo bibliotekėlę.

✓ Aptarti perskaitytas istorijas su
mokytoja/u ar bibliotekininke/u.

✓ Sukurti savo knygiuką.



Vaizdo įrašai LRT mediatekoje

Virtuali vaikų ir paauglių literatūros savaitė, organizuota drauge su IBBY Lietuva. 
Skirta 7-12 klasėms. Rekomenduojame istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, etikos 
ir dailės pamokoms.
https://www.lrt.lt/mediateka/video/virtuali-vaiku-ir-paaugliu-literaturos-savaite

NIEKO NENUTYLINTI LITERATŪRA. Iliustruotoja ir komiksų kūrėja Lina Itagaki ir istorikas, keliautojas, Karalienės 
Mortos mokyklos mokytojas Vladas Liepuonius kalbės apie traumuojančių istorinių patirčių vaizdavimą jaunimo 
literatūroje ir grafinėse novelėse.

KNYGOS, PRIEVARTA SLĖPTOS NUO SKAITYTOJŲ. Rašytojas, teisininkas Justinas Žilinskas ir publicistas, 
programos „Renkuosi mokyti“ alumnas Donatas Puslys pasakos apie uždraustas knygas, knygų deginimo akcijas ir 
knygų gelbėtojus.

ŽODŽIO LAISVĖ PAAUGLIŲ KNYGOSE. Rašytoja, iliustruotoja Kotryna Zylė ir literatūros vertėja, VU lektorė 
Elžbieta Kmitaitė diskutuos apie (ne)cenzūruojamą kalbą paauglių literatūroje, laisvę keisti tekstus juos verčiant ir 
kas žudo gyvą kalbą knygose.

AKTUALIAS TEMAS TYRINĖJANTI LITERATŪRA. Ispanų rašytoją Care Santos kalbina knygos "Melas" (Debesų 
ganyklos, 2020) vertėja Eglė Naujokaitytė. Apie žodžio laisvę internete bei sprendimų ir pasirinkimų laisvę.

KRITINĮ MĄSTYMĄ UGDANTI LITERATŪRA. Rašytoja, vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė ir 
humanitarinių mokslų daktarė, vaikų literatūros tyrinėtoja Asta Skujytė-Razmienė kalbės apie įvairias diskriminacines 
nuostatas, kurias aptinkame klasikiniuose vaikams ir paaugliams skirtuose literatūros kūriniuose. Kodėl tai gali tapti 
dar viena priežastimi būtinai pažinti literatūros klasiką?

https://www.lrt.lt/mediateka/video/virtuali-vaiku-ir-paaugliu-literaturos-savaite


Vaizdo įrašai LRT mediatekoje

Festivalio „Vaikų knygų sala“ renginių įrašai. Skirta 2-5 metų vaikams ir 1-4
klasėms mokiniams. Rekomenduojame lietuvių kalbos ir literatūros, dailės 
pamokoms.

https://www.lrt.lt/mediateka/video/vaiku-knygu-sala-pasakoja-rasytoju-daiktai

2-5 metų jaunuosius žiūrovus kviečiame patirti gyvo skaitymo, iliustravimo ir 
muzikavimo magiją žiūrint literatūrinį performansą pagal klasika tapusį Vytės 
Nemunėlio kūrinį “Meškiukas Rudnosiukas”, kurį atlieka režisierė ir aktorė Sigita 
Pikturnaitė, iliustruotoja Greta Alice ir muzikuojantis aktorius Artūras Dubaka.

7-10 metų vaikams siūlome pažiūrėti video ciklą “Pasakoja rašytojų daiktai”, 
kuriame sužinosite, kaip vandens čiaupas gali būti susijęs su knygos kūrimu, kokiu 
būdu geriausias žmogaus draugas – šuo – gali padėti parašyti knygą ar kodėl 
prieš rašant knygą svarbu apsilankyti zoologijos sode. Vaizdo įrašuose išvysite 
žinomus vaikų literatūros kūrėjus – Dovilę Zavedskaitę, Gaja Guną Eklę, Vitaliją 
Maksvytę ir Marių Marcinkevičių. O knygų iliustruotojos Lina Itagaki ir Patricija 
Bliuj-Stodulska drauge su jaunaisiais padėjėjais kvies dalyvauti kūrybinėse 
dirbtuvėse.

https://www.lrt.lt/mediateka/video/vaiku-knygu-sala-pasakoja-rasytoju-daiktai


Vaizdo įrašai LRT mediatekoje

Stebuklingosios knygų kūrėjų kelionės. Skirta 1-4 klasių mokiniams. 
Rekomenduojame žiūrėti lietuvių kalbos ir literatūros, pasaulio pažinimo 
pamokose.

Apie savo kelionių kryptis, matytas šalis ir patirtus nuotykius 
vaikams pasakoja mylimi knygų kūrėjai: iliustruotojos Greta Alice ir 
Lina Itagaki, rašytojai Jurga Vilė, Rūta Norkūnė bei Marius 
Marcinkevičius. Taip pat, kiekvienas kūrėjas pasidalina patarimais, 
kaip susikurti savo knygiuką, ir pateikia keletą klausimų protmūšiui 
apie pasaulio šalis!



Vaikų literatūros festivaliai

Vaikų knygų sala www.vaikuknygusala.lt Vilniaus mokytojų namuose, lapkričio 19-20 d. 

Nuotykiai tęsiasi www.nuotykiaitesiasi.lt Dainuvos slėnis, Anykščiai, 2023 m. birželis 

http://www.vaikuknygusala.lt/
http://www.nuotykiaitesiasi.lt/


Vaikų literatūros festivaliai



Vaikų literatūros festivaliai



Poveikis



Poveikis



AČIŪ!


