
 

Literatūros kūriniai, 

įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas 

Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas 

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 7 KLASEI 

 
Tema  Kūriniai, nagrinėjami  per pamokas Rekomenduojami kūriniai 

I TEMA. 

Jaunas žmogus 

ieško gyvenimo 

prasmės  

 

V. Mačernio pasirinktas eilėraštis ir 

laiškų ištraukos.  

K. Binkis „Atžalynas“.  

A. de Sent Egziuperi „Mažasis 

princas“. 

M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.  

M. Lukšienė „Dienoraštis“ (ištraukos).  

A. Liobytė „Sunki mama“.  

J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“. 

G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.  

V. Žilinskaitė „Kintas“.  

K. Saja „Septyni miegantys broliai“.  

V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.  

S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.  

L. Lauri (L.Lowry) „Siuntėjas“.  

H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.  

R. Bredberis  (R.Bradbury) „Pienių vynas“.  

O. Lutsas „Pavasaris“.  

V. Železnikovas „Baidyklė“.  

S. Lagerliof (S.Lagerlof) „Portugalijos karalius“.  

K. Nostlinger (Ch.Nöstlinger)„Pirmadienį viskas 

kitaip“.  

M. Berdžesas (M.Burgess) „Vilko kauksmas“.  

II TEMA. 
Tautosakos ir 

tradicijų 

tęstinumas  

 

 

Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD 

„Tėvulio prievartėliuos“, 2004).  

„Saulala, motula, užtekėk, užtekėk“ 

(„Kūlgrinda“ iš CD „Giesmės Saulei“, 

2007) arba kitos grupės pasirinktas 

postfolkloro kūrinys.  

Darbo dainos: „Aš išdainavau visas 

daineles“, „Bėkit, bareliai“, „Pūtė 

vėjelis“, „Rūta žalioji“.  

Švenčių dainos: „Vai atbėga baikštus 

elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, 

„Kupolėle, kas tave skynė“, „Aš 

atsisakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, 

žydėk, sausa obelėle“, „Beauštanti 

aušružėlė“.  

M. Martinaitis „Padainuok man“.  

V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas – dainos, 

pasaka (iš CD V. Povilionienė,  

P. Vyšniauskas „Mažiems ir dideliems“, 2008).  

Postfolkloras – „Kūlgrinda“ (iš CD „Giesmės 

Saulei“, 2007, „Giesmės Žemynai“, 2013), 

folkrokas – „Atalyja“ (iš CD „Močia“, 2004), 

„Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD „Broliai“, 2010).  

Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų 

pasisakymai(V. Povilionienė, „Atalyja“,  

A. Smilgevičiūtė). 

„Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“.  

„Atalyja“ lyderius kalbina J. Šorys arba kitas 

aktualus interviu.  

A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“.  

V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).  

 

III TEMA. 
Laisvės gynimas  

 

 

„Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia 

gulbių pulkelis“.  

M. P. Karpavičius „Piliečio 

pamokslinė kalba“ (1794, ištrauka).  

J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“. 

„Palinko liepa šalia kelio“ arba kita 

pasirinkta partizanų daina.  

B. Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“.  

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos 

Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies 

dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau 

nakties“, „Kad Kosciuška jojo“.  

A. Vištelis „Maršas Lietuvos“.  

Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos 

jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“.  

Just. Marcinkevičius „Laisvė“.  



B. Krivickas „Apie laisvės kovą ir 

didvyriškumą“ (1952).  

K. Genys „Pabudome ir kelkimės“.  

H. Nagys „Vilniaus baladė“.  

M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ 

(pirmas eilėraštis).  

 

IV TEMA. 

Kelionės atveria 

akiračius  

 

B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja 

žmogus“.  

M. Šalčius „Svečiuose pas 

keturiasdešimt tautų“ (ištraukos) arba 

kitas pasirinktas lietuvių autoriaus 

kūrinys (ištraukos).  

J. Mekas „Laiškai iš Niekur“ 

(ištraukos).  

 

A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.  

P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).  

K. Boruta „Šiaurės kelionės“.  

J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“. 

 „Misija: Sibiras“ (dienoraščiai). 

J. Žilinskas „Mano Vilnius mano“.  

D. Defo „Robinzonas Kruzas“. 

 Ž. Vernas  (J.Verne) „Penkiolikos metų 

kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink 

pasaulį per 80 dienų“.  

J. Gorderis (J.Gaarder) „Kortų paslaptis“.  

 

 
 

 


