Literatūros kūriniai,
įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas
Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo
bendrąsias programas
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 5 KLASEI
Tema
I TEMA.
Vaikystės
patirtys

II TEMA.
Kasdienė
išmintis

III TEMA.
Nesenstanti
pasakų išmonė

IV TEMA.
Nuotykiai
brandina ir
suburia draugus

Kūriniai, nagrinėjami per
pamokas
J. Biliūnas „Kliudžiau“.
J. Kaupas „Stirniukas“arba kitas
pasirinktas lietuvių autoriaus
apsakymas.
Pasirinkti lietuvių poetų eilėraščiai
(J. Degutytės, R. Skučaitės, V.
Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos ar
kitų).
A.Lindgren pasirinktas kūrinys.

Rekomenduojami kūriniai

V. Krėvė „Antanuko rytas“.
J. Biliūnas „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“,
„Brisiaus galas“.
Šatrijos Ragana „Vyšnios“.
A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“.
P. Cvirka „Vaikų karas“.
S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.
B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime
perlinę vištelę“.
G. Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
V. Palčinskaitė „Andrius“.
K. Saja „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio
sėklom“.
Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai: M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“
patarlės, priežodžiai, mįslės,
(ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
minklės, anekdotai ir kiti
Ezopas „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio
smulkiosios tautosakos žanrai.
vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir
Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.
ir levas“.
K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.
Ezopas (pasirinktos pasakėčios).
J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš
R. Černiauskas „Slieko pasaka“
Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
(pasirinkti pramanai) arba kitas
R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.
lietuvių autoriaus prozos ar poezijos
kūrinys.
Buitinės pasakos: „Gudri merga“,
„Lietuviškos pasakos“: „Gyvasis vanduo“,
„Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus
savo dalią atrado“ (privaloma 1).
pati“, „Stebuklingas žodis“,
Stebuklinės pasakos: „Dvylika
J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti
brolių, juodvarniais lakstančių“,
tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
„Joniukas aviniukas ir sesytė
S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių,
Elenytė“, „Devyniabrolė ir
juodvarniais laksčiusių“.
devyniagalvis“ (privalomos 2).
O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.
S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“.
J. Degutytė „Šaltinėlis“.
A. Liobytė „Devyniabrolė“ arba kito V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“. „Arklio
lietuvių autoriaus drama-pasaka,
Dominyko meilė“.
H. K. Anderseno pasirinkta pasaka. O. Vaildas „Laimingasis princas“.
Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“
G. Morkūnas „Grįžimo istorija“.
arba kitas lietuvių autoriaus
K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
kūrinys.
V. V.Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“.
V. Dautartas „Žydrieji jungos“.
R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.

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

R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“.
Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto
nuotykiai“.
R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.
M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.
A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“.

