
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Sveiki atvykę į 
Vasaros skaitymo iššūkį

Informacija 
šeimoms

Lithuanian
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Vietos bibliotekoje atverkite jūsų vaikams vaizduotės bei 
nuotykių pasaulį. Prisijunkite prie šių metų Vasaros skaitymo 
iššūkio ir mes padėsime jūsų vaikams neatsitraukti nuo knygų!

Apie Vasaros skaitymo iššūkį – NEMOKAMA programa jūsų 
vietos bibliotekoje
Kasmetinis Vasaros skaitymo iššūkis vykdomas vietos bibliotekose ir skatina nuo 
4 iki 11 metų amžiaus vaikus skaityti savo malonumui per vasaros atostogas, – tai 
yra laikas, kai vaikai per ilgą pertrauką nuo mokyklos gali prarasti skaitymo įgūdžius 
bei pasitikėjimą jau įgytais įgūdžiais. Kiekvienais metais vyrauja vis kita tema ir 
nepriklausomai nuo to, ar jūsų vaikas knygas ryte ryja, ar dar tik pratinasi prie jų, 
Iššūkis sužadins jų vaizduotę.

Tyrimu įrodyta, kad dalyvavimas programoje vaikams leidžia apčiuopiamai pajausti 
pasiekimus skaitymo srityje ir daugelis mokytojų mums teigia, kad dalyvavę vaikai į 
mokyklą sugrįžta kupini entuziazmo ir pasitikėjimo skaitymo įgūdžiais.

Apsilankykite visus metus veikiančioje interneto svetainėje ir rasite konkursų bei  
nuostabiąją funkciją „Book Sorter“ (Knygų rūšiuoklis):
www.summerreadingchallenge.org.uk.

Šeimos metas
Iššūkis – tai puikus metas pasidalinti 
įspūdžiais ir pasikalbėti apie knygas 
kaip šeima. Skaitykite patys! 
Nesijauskite kalti, kad dykinėjate su 
knyga rankoje ar laikraščiu bet kuria 
kalba, nes jūs rodote gerą pavyzdį ir 
vaikai kopijuos jūsų elgesį! 

”Pradėjau labiau 

pasitikėti savimi, nes 

perskaičiau tiek daug knygų, 

kurios buvo ilgesnės nei 

anksčiau skaitytosios. 

Dabar iš tikrųjų mėgstu 

skaityti!“
Vaikas

Kaip tai veikia?
Programa yra nemokama ir viskas, ką jūsų vaikas turi padaryti, 
norėdamas pradėti, tai užsiregistruoti bibliotekoje, kur jam bus 
išduotas kolekcinis albumas, skirtas registruoti Vasaros skaitymo 
iššūkio kelionę. Tai nėra namų darbai ar konkursas, tai asmeninis 
iššūkis su lipdukais ir skatinamosiomis priemonėmis, skatinantys 
vaikus stiprinti įgimtus polinkius! 

Atitinka visų vaikų poreikius 
Jeigu jūsų vaikui spausdintos knygos kelia keblumų ar 
esant regos sutrikimų, siūlome alternatyvų. 

Galima naudotis nemokama paslauga „RNIB Library“ 
(ji apima Brailio raštą, didelį šriftą bei garso knygas), 
norint pasiskolinti knygas Vasaros skaitymo iššūkiui ir 
visus metus. Bibliotekos jums padės šiuo klausimu.

„Tai puikus 
būdas paskatinti vaikus skaityti per vasaros atostogas.“Vienas tėvų

Išnaršykite jūsų biblioteką 
Kol jūsų vaikai vaikšto po biblioteką, tai 
puikus metas ir jums atrasti, kas gero 
suaugusiųjų skyriuje: nuo skaitymo 
grupių, pagalbos raštingumo problemų 
turintiems iki amatų ir laisvo naudojimosi 
kompiuteriu. Tai juk jūsų biblioteka, tad 
leiskite mums padėti jums kuo geriau 
pasinaudoti šia galimybe! 
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Nuo 4 iki 11 metų vaikai užsiregistruoja savo vietos bibliotekoje. 
Daugelis bibliotekų taip pat siūlo priešmokyklinės veiklos jaunesniems vaikams.

Vaikai per vasarą perskaito mažiausiai 6 pačių pasirinktas knygas iš 
bibliotekos ir kartu surenka skatinamąsias priemones. Personalas bei 
jaunieji savanoriai visada pasiruošę ištiesti pagalbos ranką!

Iššūkį įgyvendinę vaikai gauna 
sertifikatą ir (arba) medalį.

Adresu summerreadingchallenge.org.uk vaikai gali 
naudotis funkcija „Book Sorter“ (Knygų rūšiuoklis) ir 
dalintis įspūdžiais bei gauti rekomendacijų dėl knygos.
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