Literatūros kūriniai,
įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas
Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo
bendrąsias programas
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 6 KLASEI
Tema
I TEMA.
Vaizduotės galia

Kūriniai, nagrinėjami per pamokas
V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“
arba kitas lietuvių autoriaus kūrinys.
J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien)
„Hobitas, arba Ten ir Atgal“ arba kitas
užsienio autoriaus kūrinys.

II TEMA.
Sakmės ir mitai
apie pasaulio ir
tėvynės kilmę

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 – privalomos 4),
graikų mitai (apie pasaulio ir dievų
atsiradimą, dievus ir pusdievius – 3
privalomi).
Pasakojimas, kaip Kernius suteikė
Lietuvai vardą, pasakojimas apie
Vilniaus įkūrimą ir pasirinktas
padavimas apie artimiausios
gyvenamosios vietovės įkūrimą.
B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“.
M. Mažvydas „Katekizmas“ (eiliuotos
prakalbos ir elementoriaus ištraukos).
M. Daukša „Prakalba į malonųjį
skaitytoją“ (ištrauka).
K. Donelaitis „Metai“ (ištrauka iš
„Pavasario linksmybių“).
A. Baranauskas „Anykščių šilelis“
(ištrauka).
Maironis „Milžinų kapai“, „Lietuva
brangi“.
V. Kudirka „Tautiška giesmė“.
M. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš
to mylimo Nemuno“ (laiškas broliui).
J. Aistis „Peizažas“.

III TEMA.
Žmogus tautoje:
kalba, literatūra,
kultūra

Rekomenduojami kūriniai
G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė
Pašiauštaplunksnis“.
C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos:
liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano
Mijo“.
F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.
K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta
Edvardo Tiuleino kelionė“.
N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“.
S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“.
„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“,
„Žemės atmintis“.
J. TumasVaižgantas „Vilniaus pilies pasaka“.
„Vilniaus padavimai“.
A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.
Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos
pasakos“.
A. Ramonas „Vilniaus legendos“.
R. G. Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“.

V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“.
K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas
su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie
knygnešius (pasirinktas tekstas).
J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.
Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.
P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M.
Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

E. H. Porter „Poliana“.
L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš
Žaliastogių“.
D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.
J. Spyri „Heida“.
K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė
Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.
E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš
tyliai“.
F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.
B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys“.
Mokiniai supažindinami su šiomis Lietuvos kultūros asmenybėmis: M. Mažvydu, V. Kudirka, Maironiu,
J. Biliūnu, Šatrijos Ragana, M. K. Čiurlioniu.
IV TEMA.
Gyvenimo
išbandymai

Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“ ir dar
vienas pasirinktas lietuvių autoriaus
kūrinys.
A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku
šokinėti per balas“ arba kitas užsienio
autoriaus kūrinys.

