
Programinė literatūra 5–6 klasei 

Anderseno H. K.  Pasirinkta pasaka.   

Baranauskas A. „Anykščių šilelis“ (ištrauka).  

Biliūnas J. „Kliudžiau“.  

Buitinės pasakos: „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“ (privaloma 1). 

Stebuklinės pasakos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, 

„Devyniabrolė ir devyniagalvis“ (privalomos 2).  

Černiauskas R. „Slieko pasaka“ (pasirinkti pramanai) arba kitas lietuvių autoriaus prozos ar poezijos 

kūrinys. 

Daukša M. „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (ištrauka).  

Donelaitis K. „Metai“ (ištrauka iš „Pavasario linksmybių“).  

Eilėraščiai. (Pasirinkti lietuvių poetų J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos ar 

kitų autorių).  

Ezopas. „Pasakėčios“ (pasirinktos).  

Graikų mitai (apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius).  

Kaupas J. „Stirniukas“ arba kitas pasirinktas lietuvių autoriaus apsakymas.   

Kudirka V. „Tautiška giesmė“. M. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“ (laiškas 

broliui). J. Aistis „Peizažas“.    

Lietuvių sakmės (apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes): „Kaip atsirado žemė“, „Saulė, 

Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“. Sakmės apie Perkūną ir velnią, Laimą, Giltinę, laumes, raganas.  

Lindgren A. Pasirinktas kūrinys.  

Liobytė A. „Devyniabrolė“ arba kito lietuvių autoriaus drama-pasaka. 

Maironis „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“.  

Maršalas A. (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“ arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.  

Mažvydas M. „Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištraukos).  

Nėris S. „Eglė žalčių karalienė“.  

Padavimai. Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai vardą; pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą; 

pasirinktas padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą. 

Smulkioji tautosaka: patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, anekdotai ir kiti smulkiosios tautosakos 

žanrai.  

Sruoga B. „Giesmė apie Gediminą“.   

Stanevičius S. „Žmogus ir levas“.  

Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“ ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys.  

Tolkinas J. R. R.  (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal“ arba kitas užsienio autoriaus kūrinys. 

Tvenas M. (M. Twain) „Tomo Sojerio nuotykiai“ arba kitas užsienio autoriaus kūrinys. 

Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“ arba kitas lietuvių autoriaus kūrinys.  

Žilinskaitė V. „Robotas ir peteliškė“ arba kitas lietuvių autoriaus kūrinys.  


