
Gražiausi dalykai akimis nematomi...

GERŲ DARBŲ
DIENORAŠTIS



Aš, TAŠKIS, padėsiu aprašyti Tavo gerus darbus 
ir pamatysi, kaip maži darbai daro stebuklus.

Kiekvienas vaikas, darydamas gerus darbus, 

po truputėlį keičia pasaulį.

Kad tau būtų lengviau, dalinuosi savo mažu gerų darbų sąrašu:

 Pagaminau rūšiavimo dėžutes ir pamokiau sesę Taškę rūšiuoti šiukšles.

 Sutvarkiau netvarką spintoje, išvaliau kambaryje susikaupusias dulkes 
ir išskalbiau savo nešvarias kojines, kurias radau už lovos.

 Nupiešiau atviruką su palinkėjimu ir išsiunčiau jau keletą dienų liūdin-
čiam pusbroliui. Pakviečiau pasivaikščioti parke ir kartu praleisti dieną.

 Rūpinausi sergančios kaimynės šuniuku – pašėriau, pavedžiojau ir nu-
ploviau nešvarias pėdutes. Nepamiršau į maišelį surinkti šuniuko kaku-
čius, kuriuos išmečiau į specialiai jiems paruoštą konteinerį.

 Padėjau savo klasės draugui pasiruošti knygos pristatymui. Jam buvo 
nedrąsu kalbėti prieš klasę, bet mes kartu įveikėme šią baimę.

 Su mama mokiausi kepti pyragą pagal mano propromočiutės receptą. 
Mūsų šeimos tradicija perduoti pyrago receptą iš kartos į kartą. 

 Su mokykla aplankėme senelių namus. Senučiukus pavaišinau skaniuo-
ju pyragu ir padainavau savo sukurtą dainą „Maži geri vaikų darbai kei-
čia pasaulį“.

Šiame dienoraštyje kas mėnesį surašyk savo mažus ar didelius gerus darbus. MĖNUO



Jeigu nori, kad Tavo užrašai būtų užslaptinti, TAŠKIS pataria naudotis Brailio abėcėle. Šiame dienoraštyje kas mėnesį surašyk savo mažus ar didelius gerus darbus. MĖNUO



SPARNUOTOSIOS RAIDĖS
Leonardo da Vinci. Iliustruotojas Vilmas Narečionis
Knygoje yra Brailio abėcėlė, įgar-
sintos pasakos ir žaidimo instrukci-
ja. Iliustracijos perteiktos iškiliuoju 
būdu, kad būtų suprantamos lytint.
* 2016 m. 2015-ųjų metų GRAŽIAU-
SIA KNYGA. Knygos meno konkursas.
* 2019 m. IBBY. Knyga įtraukta į pa-
saulio knygų kolekciją „Išskirtinių 
knygų rinkinys jauniems žmonėms 
su negalia“.
* 2016 m. „The White Ravens“. Knyga įtraukta į reikšmingiausių 
pasaulio knygų vaikams katalogą „Baltieji varniai“.
* 2016 m. „Metų spaudos gaminys“.

BALTIJOS VALDOVĖ
Sigitas Poškus. Iliustruotoja Marija Smirnovaitė
Istorija apie Jūratę ir Kastytį, atkurta 
pagal Liudviko Adomo Jucevičiaus 
padavimą „Baltijos jūrų valdovė“. 
Knygoje yra matomos ir liečiamos 
iliustracijos. Iškilios iliustracijos su-
kurtos naudojant baltų simbolius, o 
žaidimo instrukcija padės atpažinti 
iliustracijas lytint.
Knygoje yra kompaktinė plokštelė su 
įgarsinta pirmąja Jūratės ir Kastyčio le-
gendos versija, kurią įskaitė Marijonas 
Mikutavičius ir Aistė Smilgevičiūtė.

KNYGOS, SKAITOMOS 
SKIRTINGAIS POJŪČIAIS

„Taško istorija“ pažymėtos knygos skirtos visiems, at-
spausdintos reginčiųjų ir Brailio raštu, su įgarsintu 
tekstu, iliustracijos – regimos ir reljefinės, suvokiamos 
lytėjimo būdu, o kai kurios pasakos turi net savo kvapus.

UŽSIMERK
Vaikų pasakos. Iliustruotoja Nomeda Marčėnaitė
Vaikai dalyvavo nacionaliniame pa-
sakų rašymo konkurse „Kaip aš ma-
tau pasaulį užmerktomis akimis“. Iš 
150 pateiktų kūrinių komisija išrinko 
šešias, kurios pateko į knygą. Viena 
pasaka pateikta tik Brailio raštu. Šalia 
esanti Brailio abėcėlė padės vaikams 
pažinti raides ir perskaityti pasaką 
taip, kaip ją skaito neregiai. Keturios 
pasakos turi net savo kvapus, ku-
riuos sukūrė neregiai vaikai dalyvau-
dami projekte „Neregimas kvapų pasaulis“. Skaitytojai gali 
užuosti, išgirsti, matyti, liesti ir pažinti neregimą pasaulį.

DIEVO VAIKŲ PLANETA
Algirdas Toliatas. Iliustruotoja Kristina Norvilaitė
Šiuolaikiškai parašyta ir iliustruota 
istorija pasakoja apie vaikų santykius 
ir draugystę, apie dvasines vertybes 
ir gebėjimą priimti skirtingus – „kito-
kius“ žmones. Knygoje yra atvirukas 
„Pajausk“, atspausdintas reginčiųjų ir 
Brailio raštu su matomomis ir liečia-
momis iliustracijomis.
Įsigydami šį leidinį prisidedate prie 
iniciatyvos „Padovanok knygą nere-
giui“. Norintiems prisidėti daugiau: 
www.taskoistorija.lt Naujiena

Jeigu nori, kad Tavo užrašai būtų užslaptinti, TAŠKIS pataria naudotis Brailio abėcėle.



Leidinio iliustracijų fragmentai iš kunigo
Algirdo Toliato knygos „Dievo vaikų planeta“
© Kristina Norvilaitė, iliustratorė
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