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KODĖL ATSIRADO ŽAIDIMAS?

Gediminas ieškojo įdomios 
detektyvinės knygos. 

Jis žinojo, kad jam gali padėti jo draugas Rokas, 
tikras detektyvų fanas. 

Gediminas paprašė draugo pasiūlyti jam įdomią knygą. 

Abu atėjo į biblioteką ir čia netikėtai prasidėjo „nuotykiai“...

Paaiškėjo, kad Rokas, nors laikomas „knygų rijiku“, 
nesidomi knygų autoriais, 

dažnai pamiršta knygų pavadinimus 
ir draugui padėti negali!

       
Rokas vaikšto su Gediminu tarp knygų lentynų, 

bet savo mėgstamų 
detektyvų neranda!! 

Rokui reikia TAVO pagalbos !!! 



KAIP ŽAISTI?

 

Labas, aš esu seklys Giliamintis, šio žaidimo kūrėjas.
 
Pristatau žaidimą. Žaidime - penkios užduotys. 
           
Teisingai išsprendęs pirmą užduotį, pateksi į antrą kambarį, 
tada į sekantį ir taip pereisi visus kambarius. 

Žaidimo tikslas - atlikti užduotis ir išsiaiškinti tris Roko 
įdomiausias skaitytas detektyvines knygas. 

Teisingai atlikęs užduotis, įrodysi savo seklio sugebėjimus                                          
ir gausi Didžiojo Seklio diplomą.

ŽAIDIMAS PRASIDEDA! PIRMYN!



PIRMA UŽDUOTIS

 

Kurio veikėjo nuotykiai aprašyti knygoje „Seklio Kalio Bliumkvisto nuotykiai“? 

• Šerloko Holmso 
• Tomo Sojerio 
• Kalio Bliumkvisto 
• Tomo ir Domo 

Padėk 
veikėjui sugrįžti
į savo knygą!

Atsakei į 
klausimą?

Keliaujam
TOLIAU!



ANTRA UŽDUOTIS

 

• Aladinas, Bilė ir jų bendra bičiulė Simona
• Kalis ir Eva Lota
• Rikas ir Oskaras

......................................................................................„Kalio Bliumkvisto nuotykiai“

......................................................................................„Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje“

......................................................................................„Stiklo vaikai“
 

Atspėk
iš kurios knygos 
šie personažai

ir įrašyk jų vardus
prie knygų 

pavadinimų!

Net neabejoju, 
kad su užduotimi

susitvarkei 
lengvai!

Mūsų laukia 
3 užduotis.

KELIAUJAM!



TREČIA UŽDUOTIS

!

 

IŠTRAUKOS IŠ KNYGŲ:

„Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje“
„Vieną dieną jis susipažįsta su Oskaru, smulkiu berniuku, jaučiančiu baimę, kad 
kiekviename žingsnyje gali nutikti nelaimė, todėl dėvinčiu motociklininko 
šalmą. Kartą draugas netikėtai dingsta. Paaiškėja, kad jis tapo vaikų grobiko 
auka. Kiek daug įtampos! Vis dėlto pasakojime svarbiausia nuoširdi vaikų 
draugystė. Rikas, iki šiol nedrįsęs pasukti iš savo gatvės, suranda pagrobtą 
draugą ir netgi išaiškina iki šiol miestą šiurpinusį nusikaltėlį.“

„Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis“
„Smalsusis nuotykių mėgėjas Oskaras ryžtasi keliauti laiko mašina į praeitį, kad 
tik nereikėtų šeštadienį mokytis lotynų kalbos. Atsidūręs viduramžių 
Niurnberge, jis pakliūna į miestą, pilną raupsuotųjų. Su savo senuoju bičiuliu 
Albrechtu (su juo susipažino per pirmąją kelionę praeitin) Oskaras patiria šiurpių 
nuotykių. Berniukai vos išneša sveiką kailį, stengdamiesi į dienos šviesą ištraukti 
mieste siaučiančių plėšikų gaują ir jų vadeivą.“

Perskaityk 
knygų ištraukas 

ir pabandyk atspėti, 
kuris iš šių 
detektyvų 

Rokui buvo 
įdomesnis? 

Mano seklio
intuicija sako, 

kad tau
reikalinga
pagalba!

Užuominą
rasi kitame
puslapyje!



TREČIA UŽDUOTIS
 

IŠTRAUKOS IŠ KNYGŲ:

„Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje“
„Vieną dieną jis susipažįsta su Oskaru, smulkiu berniuku, jaučiančiu baimę, kad 
kiekviename žingsnyje gali nutikti nelaimė, todėl dėvinčiu motociklininko 
šalmą. Kartą draugas netikėtai dingsta. Paaiškėja, kad jis tapo vaikų grobiko 
auka. Kiek daug įtampos! Vis dėlto pasakojime svarbiausia nuoširdi vaikų 
draugystė. Rikas, iki šiol nedrįsęs pasukti iš savo gatvės, suranda pagrobtą 
draugą ir netgi išaiškina iki šiol miestą šiurpinusį nusikaltėlį.“

„Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis“
„Smalsusis nuotykių mėgėjas Oskaras ryžtasi keliauti laiko mašina į praeitį, kad 
tik nereikėtų šeštadienį mokytis lotynų kalbos. Atsidūręs viduramžių 
Niurnberge, jis pakliūna į miestą, pilną raupsuotųjų. Su savo senuoju bičiuliu 
Albrechtu (su juo susipažino per pirmąją kelionę praeitin) Oskaras patiria šiurpių 
nuotykių. Berniukai vos išneša sveiką kailį, stengdamiesi į dienos šviesą ištraukti 
mieste siaučiančių plėšikų gaują ir jų vadeivą.“

Užuomina. 
Rokui patiko 

knyga, kurioje 
rašoma apie 

pagrobtą draugą! 

Na ką,
skaitome 
dar kartą!

Ar atsakei
į klausimą? Jei TAIP, 

keliaukime
toliau!



KETVIRTA UŽDUOTIS

!

 

Kuris lietuvių rašytojo detektyvas labiausiai patiko Rokui?

• Narnijos kronikos 
• Marso kronikos
• Klampynių kronikos 

 

Manau, 
kad tau vėl gali 
prireikti mano 

 pagalbos. 
 

Ech, manau, 
kad ši užduotis 

bus rimtas 
iššūkis!

Tau reikia
atsakyti, kuris

lietuvių autoriaus
detektyvas
labiausiai

patiko Rokui! 

Neskubėk ir 
pagalvok, 
kuri knyga
tai galėtų 

būti? 

 

Užuominą
rasi kitame
puslapyje!



KETVIRTA UŽDUOTIS

!
 

Kuris lietuvių rašytojo detektyvas labiausiai patiko Rokui?

 

 

Atsakymą 
pasitikrink 

knygų sąraše. 
Viena iš trijų 

knygų yra 
ten įrašyta. 

Užuomina. 
Rokui įdomiausias 

lietuvių autorės, 
biologijos mokytojos 

detektyvas.

KNYGŲ SĄRAŠAS:

• Frieser, Claudia. „Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis“ 
• Lindgren, Astrid. „Kalio Bliumkvisto nuotykiai“ 
• Steinhöfel, Andreas. „Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje“
• Thornton, Nicki. „Paskutinės galimybės“ viešbutis“
• Vaitkutė, Neringa. „Klampynių kronikos“
• Ohlsson, Kristina. „Stiklo vaikai“
• Zarambaitė, Ignė. „Elzė ir senojo dvaro paslaptis“ 

 

Ar pasiruošęs
judėti pirmyn?

KELIAUJAM!
 



PENKTA UŽDUOTIS

!
 

Perskaityk knygos ištrauką ir bandyk atspėti trečią Rokui įdomiausią 
detektyvinę knygą.

„Stiklo vaikai“
„Naujuosiuose namuose dedasi keisti dalykai: kažkas beldžia naktimis, svyruoja 
šviestuvas, randasi šiurpūs užrašai...
Bilė pritūpė, kad geriau matytų. Ne, jai nepasirodė. Kuo ilgiau žiūrėjo į dulkėtą 
stalviršį, tuo labiau bijojo. Virš dulkėse jos padaryto brūkšnio buvo atsiradęs 
mažytės rankutės atspaudas, tarsi į vidų būtų užėjęs vaikas, padėjęs delną ant 
dulkėto paviršiaus ir išėjęs.“

„Oskaras ir vaikų gaujos paslaptis“
„Oskaras slimpinėjo nuo paveikslo prie paveikslo. Tik staiga kaip įbestas sustojo. 
Priešais jį kabojo portretas su trimis vaikais. Pirmiausia į akis krito viduryje 
esantis berniukas, nes jis priminė juodai baltas nuotraukas iš tų laikų, kai senelis 
buvo dar vaikas. Oskaras primerkė akis, žengė keletą žingsnių atgal, paskui vėl 
priėjo arčiau.“

 

Manau, kad
tau gali 

praversti mano
pagalba.

5 užduotis tikrai
sunki, tačiau

nėra neįveikiama!

Tau puikiai sekasi!
Ar pajutai, kad įgijai 
tikro seklio įgūdžių? 

Liko tik vienas 
žingsnis iki diplomo! 

Perskaitykime
užduotį!

 

! Keliauk toliau
ir rasi

užuominą!



PENKTA UŽDUOTIS
 

KNYGŲ SĄRAŠAS

• Lindgren, Astrid. „Kalio Bliumkvisto nuotykiai“ 
• Steinhöfel, Andreas. „Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje“
• Thornton, Nicki. „Paskutinės galimybės“ viešbutis
• Vaitkutė, Neringa. „Klampynių kronikos“
• Ohlsson, Kristina. „Stiklo vaikai“
•  Frieser, Claudia. „Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis“
• Zarambaitė, Ignė. „Elzė ir senojo dvaro paslaptis“
 

 

Atidžiai perskaityk 
knygų sąrašą.  

Pavadinime ieškok  
vieno iš trijų žodžių: 
vaikų, tėvų, namų. Taip rasi 

teisingą 
atsakymą! 

 

Žaidimo 
pabaiga 

jau netoli!

Spėju, kad su 
užsuotimi susitvarkei!

Atlikęs penktą
užduotį turėtum

žinoti tris 
mėgstamiausius Roko

detektyvus.  
 



PASKUTINĖ UŽDUOTIS
 

 

 

Tą padaryti gali 
atėjęs į biblioteką 

adresu 
Respublikos g. 14 ir 

Respublikos g. 26-4 (II a.)
arba teisingus 

atsakymus gali siųsti 
el. paštu vaikai@pavb.lt. 

!

Tam, kad 
gautum diplomą, 
pasakyk teisingus 
atsakymus man!

Žinau, kad 
nekantrauji atsiimti 
savo seklio diplomą!
Bet pirma aš turiu 
išsiaiškinti ar tikrai 
įminei visus tris 

knygų pavadinimus!

Tik nepamiršk 
nurodyti savo 

vardo ir pavardės

Paskutinis mano
patarimas tau! Tam, kad 

išliktum puikus
seklys, nepamiršk

skaityti daug 
detektyvų!

Mėgstamiausių
mano dektyvų 

sąrašą rasi 
apačioje! Iki kito

susitikimo!



SEKLIO GILIAMINČIO MĖGSTAMIAUSI DETEKTYVAI:
 

 

 

Knygų sąrašas

Berna, Paul. Arklys be galvos
Cunha, Luísa Fortes da. Teodora ir sfinkso paslaptis         
Escandell, Victor. Detektyvų klubas : 25 istoriniai galvosūkiai         
Escandell, Victor. Detektyvų klubas : 25 paslaptingi galvosūkiai        
Frieser, Claudia. Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis. T+         
Gibbs, Stuart. Šnipų mokykla        
Joachim, Friedrich. Amanda ir sekliai rašytojų. T+         
Joachim, Friedrich. 4 1/2 draugo        
Kästner. Erich. Emilis ir trys dvynukai : antrasis Ericho Kestnerio pasakojimas apie Emilį ir seklius        
Landy, Derek. Malonusis ponas Skeletas. T+     
Lindgren, Astrid. Kalio Bliumkvisto nuotykiai. T+         
Lindgren, Astrid. Rasmusas, Pontusas ir Tukeris         
Naoura, Salah. Siurbt-šliurpt 23 : dulkių siurblys puola         
Ohlsson, Kristina. Stiklo vaikai. T+        
Parvela, Timo, Sortland, Bjørn. Kvietimas. T+         
Steinhöfel, Andreas. Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje        
Stelmaszyk, Agnieszka. Nefertitės lobio paslaptis. T+        
Thornton, Nicki. „Paskutinės galimybės“ viešbutis. T+       
 Vaitkevičiūtė, Daiva. Trise prieš mafiją     
Vaitkutė, Neringa. Jeronimas Dryžius ir Įsivaizduojamų draugų departamentas         
Voronina, Lesia. Superagentas 000. Auksinės kengūros paslaptis       
Zarambaitė, Ignė. Elzė ir senojo dvaro paslaptis        
 Zimmermann, Irene. Šaunioji trijulė žiurkėno pėdsakais T+        
Žutautė, Lina. Kniūkiai, arba Dingusių kojinių paslaptis

Ženkliukas 
„T+” 

reiškia, kad 
knyga 

turi tęsinių! 


