6 klasė
 Per pamokas nagrinėjami kūriniai 6 kl.
G.Morkūnas ,,Blusyno pasakojimai‘‘ , ,,Grįžimo istorijos‘‘.
Šatrijos Ragana ,,Irkos tragedija‘‘.
A.Lindgren ,,Broliai liūtaširdžiai‘‘, ,,Ronja, plėšiko duktė‘‘.
V.Krėvė ,,Galvažudys‘‘.
Vaičiulaitis ,,Tešlinis žmogutis‘‘.
V.Žilinskaitė ,,Nebijokė‘‘ („Riedučių skrydis“, „Antras gurkšnis“).
S.Geda ,, Baltoji varnelė‘‘, ,,Baltojo Nieko dainelės‘‘.
H.K. Andersenas ,,Bjaurusis ančiukas‘‘.
Lietuvių sakmės: „Kaip atsirado žemė“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“,
mitinės sakmės, pasakos apie Perkūną ir Velnią, Laimą, Giltinę, laumes, raganas
Graikų mitai: „Pasaulio ir dievų atsiradimas“, „Olimpas“, „Penki amžiai“, „Faetonas“,
„Dedalas ir Ikaras“,
Biblija: ištraukos iš Seno jo Testamento (Pradžios knyga: „Pirmasis pasakojimas
apie Kūrimą“, „Antrasis pasakojimas apie Kūrimą“, „Pasakojimas apie tvaną“).
M.Mažvydas ,,Katekizmas‘‘ (lietuviškos eiliuotos prakalbos ištrauka, elementoriaus
fragmentas).
M.Daukša ,,Prakalba į malonųjį skaitytoją‘‘ iš ,,Postilės“ (ištrauka).
K.Donelaitis ,, Metai‘‘(ištrauka iš ,,Pavasario linksmybių‘‘, 1–36 eilutės).
P.Mašiotas ,,Pašešupių knygnešiai‘‘ Apsakymai (iš kn. ,,Kai knygas draudė‘‘) ir kiti
pasakojimai apie knygnešius
M.Valančius ,,Mikė melagėlis‘‘.
Ezopas ,,Piemens juokai‘‘.
Maironis „Milžinų kapai“, „Trakų pilis“, „Lietuva brangi“, „Oi neverk, matušėle“, „Kur
bėga Šešupė“ (privaloma ne mažiau kaip 3).
V.Kudirka „Tautiška giesmė“, „Ne tas yra didis“.
A.Baranauskas ,,Anykščių šilelis‘‘ (eil. 123–168).
M.K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“ (M. K. Čiurlionio laiškas
broliui Povilui, 1902 m.).
P.Vaičaitis „Yra šalis“,
K.Binkis „Utos“, „Debesų jaučiukai“.
J.Tysliava „Lietuvi“, „Auksu lyta“, „Pieniška daina“, „Mano žirgas“, „Vėjas“ (privalomi
2).
J.Aistis „Peizažas“.
H.Radauskas „Žiemos pasaka“, „Lietus“, „Pasaka“, „Ąžuolas“, „Gėlė ir vėjas“ (privalomi
2).
Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.

 Rekomenduojami kūriniai 6 kl.
G.Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
V.V.Landsbergis „Obuolių pasakos“, „Rudnosiuko istorijos“, „Arklio Dominyko meilė“.
L.M.Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
J.Spyri „Heida“.
K.Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“.
F.Bernet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas”.
C.S.Levisas (C.S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
L.Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
K.Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
N.Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
H.Porter „Poliana“.
D.Amiči ( E.De Amici) „Širdis“.
K.Paterson „ Kaip ir žvaigždės“.

