
81.8.5. Literatūrinio ugdymo turinio apimtis 5–6 klasių koncentre.   

Tema  Nagrinėjimo aspektai  Kūriniai, nagrinėjami per pamokas  Rekomenduojami kūriniai  

I tema. 

Vaikystės 

patirtys  

Šeima ir namai. Namų teikiamas 

saugumas. Vaiko santykis su 

artimaisiais. Stiprinantys ir skaudūs 

išgyvenimai. Pirmosios doros 

pamokos ir atsakomybė. Žmogaus 

ryšio su žmogumi vertė. Apsakymas, 

pasakotojas ir jo santykis su 

vaizduojamuoju pasauliu, veikėjais. 

Veikėjų vidinis pasaulis ir jų 

tarpusavio santykiai. Eilėraštis, 

eilėraščio nuotaika, juo perteikiami 

jausmai. J. Biliūno asmenybė.  

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.   

  

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“.  

II tema.  

Kasdienė 

išmintis.  

Lietuvių tautos sąmojis ir išmintis. 

Pasakėčios – išplėtota patarlių 

išmintis. Pasikartojantys pasakėčių 

siužetai. Pamokančio žodžio 

vaizdingumas ir žaismė. Palyginimas, 

alegorija, įasmeninimas. Žaidimas 

žodžiu vaikų literatūroje.   

Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai: patarlės, 

priežodžiai, mįslės, minklės, anekdotai ir kiti 

smulkiosios tautosakos žanrai. Pasakėčios: S. 

Stanevičius „Žmogus ir levas“. Ezopas  

(pasirinktos pasakėčios). R. Černiauskas „Slieko 

pasaka“ (pasirinkti pramanai) arba kitas lietuvių 

autoriaus prozos ar poezijos kūrinys.  

M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos  

Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“). Ezopas 

„Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio 

vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, 

„Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“. K. 

Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“. J. Erlickas 

„Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš 

Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai). R. Skučaitė 

„Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.   



III tema. 

Nesenstanti 

pasakų 

išmonė.   

Pasakų paskirtis, jų universali išmintis. 

Pasakų veikėjai, jų siekiai ir vertybės. 

Pasakojimo įtaigumas. Literatūrinė 

pasaka – tradicinių vertybių perteikėja.  

Drama, veikėjų dialogai.  

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). S. Nėris „Eglė 

žalčių karalienė“. A. Liobytė „Devyniabrolė“ 

arba kito lietuvių autoriaus drama-pasaka, H. K.  

Anderseno pasirinkta pasaka.   

„Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, 

„Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė 

karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“, J. 

Basanavičiaus tautosakos biblioteka  

(pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai). S. 

Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, 

juodvarniais laksčiusių“. O. Milašiaus, A. 

Vaičiulaičio,  A. Giedriaus pasakos. J. 

Degutytė „Šaltinėlis“. V. V. Landsbergis 

„Obuolių pasakos“.  „Arklio Dominyko 

meilė“. O. Vaildas „Laimingasis princas“.  

 

IV tema. 

Nuotykiai 

brandina ir 

suburia 

draugus.   

Kaip atrandami, pažįstami, išbandomi 

draugai, puoselėjama draugystė.  

Patiriamos ir savarankiškai 

patikrinamos tiesos. Siužeto intriga, 

veikėjų charakteriai, jų kaita ir 

vertybinė branda.  

Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“ arba kitas 

lietuvių autoriaus kūrinys. M. Tvenas (M. Twain) 

„Tomo Sojerio nuotykiai“ arba kitas užsienio 

autoriaus kūrinys.   

  

G. Morkūnas „Grįžimo istorija“. K. Gudonytė 

„Ida iš šešėlių sodo“. V. V. Landsbergis 

„Rudnosiuko istorijos“. V. Dautartas „Žydrieji 

jungos“. R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“. 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“.  



V tema.  

Vaizduotės 

galia.   

Tikrovę kurianti ir perkurianti, drąsą ir 

pasitikėjimą įkvepianti vaizduotė. 

Praeities ir ateities jungtys. Veikėjų, 

laiko ir erdvės savitumas.   

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.   

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“.   

VI tema. 

Sakmės ir 

mitai apie 

pasaulio ir 

tėvynės 

kilmę.  

Pasaulio sukūrimas lietuvių sakmėse ir 

Antikos mituose. Pasakojimai apie  

Lietuvos, jos miestų, vietovių 

atsiradimą ir įkūrimą. Istorinė atmintis 

padavimuose ir jų literatūrinėse 

interpretacijose. Padavimų siužetai, 

veikėjai. Pasakojimo vaizdingumas.  

  

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“.   

„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys 

augo“, „Žemės atmintis“. J. Tumas-Vaižgantas 

„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“.   

  

VII tema.  

Žmogus  

Rašto ir knygos reikšmė. Gimtosios 

kalbos svarba. Ką skaitė ir kaip mokėsi  

M. Mažvydas „Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir 

elementoriaus ištraukos). M. Daukša „Prakalba  

V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“. K. 

Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“  

 



tautoje: 

kalba, 

literatūra, 

kultūra.  

lietuvių protėviai: M. Mažvydo 

pirmoji lietuviška knyga – pirmasis 

eilėraštis, pirmasis lietuvių kalbos 

vadovėlis, M. Mažvydo asmenybė. 

Interaktyvios ir e. knygos. Pirmasis 

lietuvių literatūros klasikas: mokomės 

skaityti K. Donelaitį. Knygnešiai ir 

„vargo mokykla“. Tautinis atgimimas: 

asmenybės, kūrusios ir tebekuriančios 

Lietuvą (V. Kudirkos ir Maironio 

asmenybės). Žmogaus herojiškumas, 

atkaklumas, pasiaukojimas. Poetinis 

tėvynės kraštovaizdis. Lietuvos 

himnas – tautos gyvenimo gairės. 

Eiliuoto teksto savitumas.  

M. K. Čiurlionio asmenybė.  

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“.    

(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.    

VIII tema. 

Gyvenimo 

išbandymai.  

Žmogaus elgesys, jausmai, 

apsisprendimai sudėtingose 

situacijose. Pasitikėjimas savimi, 

orumas ir savigarba. Jautrumas kitam 

ir artimo meilė. Autentiškos patirtys 

literatūroje. Šatrijos Raganos 

asmenybė.  

  

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.    

  

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“.   

5–6 klasėse mokiniams pristatomi šie Lietuvos kultūros reiškiniai: lietuvių tautosaka – jos grožis ir vertė, pirmoji lietuviška knyga, knygnešystė, tautinis 

atgimimas, tautos himnas.  

Mokiniai supažindinami su šiomis Lietuvos kultūros asmenybėmis: M. Mažvydu, V. Kudirka, Maironiu, J. Biliūnu, Šatrijos Ragana, M. K. Čiurlioniu.    

 


