


Ūpo pasaulis

buvo mažas,

jaukus ir valgomas.

Tiesiog nuostabus.



Vabalėliui atrodė, kad 

 negali būti geriau.

Bet vieną dieną jis 
atmerkė akis.

Iš kur ta šviesa?



– Mano pasaulis 

buvo tik  maža gilė? –  

Nustebo Ūpas.– Pasirodo, 

 jis dar nuostabesnis, 
nei galvojau!



Dabar pasaulį Ūpas

dalinosi su vovere.

Rūpestinga
ir švelnia kaimyne.

Abu labai mėgo 

giles, todėl iškart 

susidraugavo.

Bet iš kur ta šviesa?



– Mano pasaulis

buvo tik  voverės

drevė? – Aiktelėjo 

 Ūpas. – Jis dar

nuostabesnis, 
 nei galvojau!

Mažylis uodė 

gaivų miško orą

ir  klausėsi 

papsinčių  

lietaus lašų.



Visas pasaulis 

kvepėjo ir ošė. 

Ūpas džiugiai

tyrinėjo  lapą  

po lapo, kol sutemo.

Bet iš kur ta šviesa?



– Mano pasaulis buvo tik  girios 

 tankumynas? – Apstulbo Ūpas. –  

 Jis dar nuostabesnis,  nei galvojau!  

Mano pasaulyje telpa begalybė  gilių, 

voverių ir miškų!



Tą naktį, žvelgdamas į žvaigždėtą dangų,

Ūpas pasijuto  mažas kaip vabalėlis.



Mažas kaip vabalėlis – trumpa 
istorija apie pasaulį atrandantį 
vabalėlį. Dėl unikalaus jos turinio, 
skirtingos amžiaus grupės knygą 
patirs skirtingais lygmenimis.

Kūdikius iki 18 mėn. domins 
puslapių iškirtimai, spalvos, 
skaitančiojo intonacijos  
ir paaiškinimai. 

Augesni mažyliai drauge su  
Ūpu atras vis platesnio, draugiško 
ir įvairaus pasaulio pažinimo 
džiaugsmą. 

Kartu skaitantys suaugusieji įžvelgs 
gilesnius istorijos sluoksnius: į 
pasaulį atkeliaujančio mažylio 
istoriją, suvokimo pločio ir žiūros 
taško svarbą mūsų gyvenime.
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