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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 atranda 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, nesudėtingi žodžiai, patrauklios
iliustracijos. Puikiai tiks pradedančiam skaitytojui.
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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
Virtuvėje, kur pusryčiavo mopsės Pegės
šeima, pro langą švietė saulė. Kaip įprasta,
mažas šunelis buvo įsitaisęs prie Chlojos kėdės ir didelėmis rudomis akimis maldaujamai
žvelgė į garbanę mergaitę. Pegė mylėjo visus
šeimos narius, tačiau su Chloja ją siejo ypatinga draugystė. O ir pusryčių kąsnelį labiausiai
tikėtina buvo gauti iš jos!
Pegė tyliai suinkštė ir ėmė vizginti riestą
uodegytę. Chloja paslapčia kyštelėjo šoninės
gabalėlį po stalu, o Pegė jį sušlamštė. Niam!
– Viską mačiau, – subarė mergaitę tėtis,
žvilgterėjęs pro planšetės viršų. – Juk žinai,
kad neturėtum maitinti Pegės nuo stalo.
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– Kodėl gi ne? – paprieštaravo Pegė.
Traški šoninė buvo daaaug gardesnė nei
šunų ėdalas! Tačiau šeimyna teišgirdo amsėjimą. Žmonės nesupranta gyvūnų kalbos.
– Bet juk jūs su mama nuolat kartojat,
kaip svarbu dalytis, – atšovė Chloja, kreivu
šypsniuku žvilgteldama į tėtį. – Kad ir kaip
ten būtų, negaliu susilaikyti – Pegė taip mielai
atrodo!
Rubi, mažoji Chlojos sesuo, pažvelgė žemyn į Pegę, ėmė ją šnekinti:
– Kas mieliausia šunytė pasaulyje? Ar Pegė?
Taip, žinoma, kad taip!
Finas, vyresnis Chlojos brolis, telefonu iš
arti pykštelėjo Pegės snukučio nuotrauką.
– Dedu grotažymę #mopso_grimasos, –
tarė jis, dalydamasis įrašu socialiniame tinkle.
Pegė džiaugsmingai atsikvėpė. Savaitgaliai,
kai visi trys vaikai būdavo namuose, jai labai
patiko.
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Tėtis padėjo planšetę į šalį ir nusišypsojo:
– Geros naujienos! Prognozuoja, kad visą
savaitgalį švies saulė. Turiu daug darbų darže.
Jau ima lįsti kopūstai, bet dar noriu pasodinti
morkų ir pupelių.
– Dievinu pavasarį, – tarė Chloja. – Bus
mano gimtadienis, be to, aplankys velykinis
triušis!
– Tiesą pasakius... – gurkšnodama kavą
pratarė mama, – Velykos šįmet bus pirmiau.
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– Bet juk pernai mano gimtadienis buvo
prieš Velykas, – atsakė Chloja.
– Kvailele, juk Velykos nebūna kasmet tą
pačią dieną, – įsiterpė Finas.
– Šiais metais tavo gimtadienis bus savaitę
po Velykų, – paaiškino tėtis.
– Kaip tik prisiminiau, – pradėjo sakinį
mama, – ketinau kepti karštų bandelių kavinei ir norėjau išbandyti įdomesnių skonių.
Neseniai mama atidarė šunims draugišką
kavinukę pavadinimu „Puodeliai ir šuneliai“.
– Turite minčių? – pasiteiravo ji.
– Rūkytos šoninės skonio, – sulojo Pegė,
tačiau, savaime suprantama, mama jos nesuprato.
Šunys į kavinę buvo įleidžiami, tad Pegė
pamanė, kad ir bandelės bus jiems!
– Vienaragių bandelės! – pasiūlė Rubi.
– Įdomu... – susimąstė mama.
– Galėtum pagaminti aštrių bandelių, –
pasiūlė Finas, purtydamas aštraus padažo
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buteliuką viršum plaktos kiaušinienės. Pastaruoju metu Finas viską gardindavo ypač
aštriu padažu. Chloja tokį jo elgesį Pegei
aiškino tuo, kad brolis taip rodosi esąs stipruolis.
– Fe, – į pasiūlymą sureagavo Chloja, suraukdama nosį. – Niekas nenorėtų valgyti
bandelės, nuo kurios ims ašaroti akys. Geriau gaminti su trimis šokoladais: su baltu,
pienišku ir juodu šokoladu. Mmm...
– Visos idėjos puikios, – apibendrino
mama. – Šiandien jas visas išmėginsiu.
– Aš padėsiu! – nekantraudama pasisiūlė
Rubi.
– Ar galiu minti dviračiu pas Elę? – paklausė Chloja. – Vakar mokykloje mane ir
Haną ji pakvietė į svečius. Sakė turinti kai ką
įdomaus mums parodyti.
– Gerai, – leido mama. – Kaip manai, kas
tai galėtų būti?
– Ooo! Gal tai vienaragis?! – spėliojo Rubi.
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Mažoji mopsė Pegė labai džiaugiasi radusi naujus namus,
kuriuose jaučiasi svarbi ir mylima. Tačiau kai jos šeimininkė
Chloja parsineša triušiuką, Pegė supranta, kad nuo šiol
dėmesiu teks dalintis. O kas, jei mergaitė naująjį augintinį
myli labiau? Juk triušiai tokie mieli. Galbūt reikėtų pamėginti
elgtis taip, kaip triušiukai?
Tai – jau daugelio pamėgtos knygelės „Mopsas, svajojęs
tapti vienaragiu“ tęsinys, tačiau jį galima skaityti ir kaip
atskirą pamokomą istoriją apie meilę gyvūnams bei pavydą.
Knygų apie mopsiukę Pegę 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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Kai Pegės draugė Chloja į namus parsineša
mažą triušiuką, mopsė jaučiasi palikta nuošalyje.
Kaip ji gali varžytis su mielute mažyle Koko?
Sunerimusi, kad naujasis triušiukas gali užimti
jos vietą, Pegė nutaria elgtis triušiškai. Tačiau
artėja Velykos...
DAR VIENA ISTORIJA APIE
MOPSIUKĘ PEGĘ!
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