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Stepas Eitminavičiu, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė 
Skaitiniai 

5 klasė 1 knyga 

Turinys 

Vaikystės patirtys: nuo Tavęs daug priklauso 
J. Biliūnas  

J. Biliūno asmenybė 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

„Kliudžiau“ 

Klausimai ir užduotys 

„Kūdikystės sapnai“ 

Klausimai ir užduotys 

„Joniukas“ 

Klausimai ir užduotys 

 

J. Kaupas 

„Stirniukas“ 

Klausimai ir užduotys 

 

V. Krėvė 

„Antanuko rytas“ 

Klausimai ir užduotys 

 

Šatrijos Ragana  

„Vyšnios“ 

Klausimai ir užduotys 

 

P. Cvirka  

„Vaikų karas“ 

Klausimai ir užduotys 

 

B. Vilimaitė 

„Kada piešime perlinę vištelę?“ 

Klausimai ir užduotys 

 

G. Morkūnas  

„Vasara su katšuniu“ (ištraukos)   

Klausimai ir užduotys 

 

Sigitas Geda  

„Riešutai palei Nerį“ 

„Vaikai kamuoja varnelę“ 

Klausimai ir užduotys 
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Astrida Lindgren  

„Mes varnų saloje“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

„Mijo, mano Mijo“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

Apibendriname temą „Vaikystės patirtys: nuo Tavęs daug priklauso“ 

Kasdienė išmintis, pamokančio žodžio žaismė 
Lietuvių tautos sąmojis ir išmintis 

Patarlės ir priežodžiai 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Mįslės ir minklės 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

R. Skučaitė 

„Žaidžiu lietuvišku žodžiu“ (ištrauka) 

Klausimai ir užduotys 

 

Juokų pasakos, anekdotai 

„Negirdėta neregėta pasaka“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

K. Boruta 

„Jurgio Paketurio klajonės“   

Klausimai ir užduotys                          

 

Anekdotai 

Klausimai ir užduotys 

 

Pasakėčia 

Klausimai ir užduotys 

Ezopas 

„Žmogus ir liūtas“ 

„Nesutarią žemdirbio vaikai“ 

Piemens juokai 

„Varna ir lapė“ 

„Vilkas ir ėriukas“ 

Klausimai ir užduotys 
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S. Stanevičius  

„Žmogus ir levas“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

M. Valančius 

„Mikė melagėlis“ 

Klausimai ir užduotys 

„Palangos Juzė“ (ištrauka) 

Klausimai ir užduotys 

 

Žaismingai 

Juozas Erlickas 

„Eilėraštis su lakštingala ir traukiniu“ 

„Kai užpuola gripas“ 

Klausimai ir užduotys 

 

R. Černiauskas 

„Vaikai kopūstuose“ 

„Sliekas skaičiuoja“ 

„Slieko liežuvis“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Apibendriname temą „Kasdienė išmintis“ 
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Skaitiniai  

5 klasė 2 knyga 

Turinys 
 

Nesenstanti pasakų išmonė 
 

Pasakų paskirtis. Jų išmintis 

„Gudri mergina“ 

„Gailestingas sūnus“ 

„Kaip žmogus savo dalią atrado“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

„Apie dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“,  

„Našlaitė Elenytė ir Joniukas avinukas“,  

„Devyniabrolė ir devyniagalvis“,  

„Trečiojo brolio tarnystė“  

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Kas yra literatūrinė pasaka? 

S. Nėris 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

A. Liobytė 

„Devyniabrolė“: trijų veiksmų scenos pasaka vaikams 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Literatūrinė pasaka – tradicinių vertybių perteikėja  

H. K. Andersenas 

„Mergaitė su degtukais“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Oskaras Vaildas 

„Laimingasis princas“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

Antanas Vaičiulaitis 

„Pabėgėliai“ 

Klausimai ir užduotys 
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Janina Degutytė 

„Šaltinėlis“ 

Klausimai ir užduotys 

Kūrybinė užduotis 

 

A. Giedrius-Giedraitis 

„Gailutė“ 

Klausimai ir užduotys 

 

Vytautas V. Landsbergis 

„Arklio Dominyko meilė“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

Apibendriname temą „Nesenstanti pasakų išmonė“ 

 

Nuotykiai brandina ir suburia draugus 
Vilė Vėl  

„Kaip mes išgarsėjome“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

K. Gudonytė 

„Ida iš šešėlių sodo“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

M. Tvenas (M. Twain)  

Tomo Sojerio nuotykiai (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

Luisas Sekeris (Louis Sachar) 

„Berniukas be veido“ (ištraukos) 

Klausimai ir užduotys 

 

Apibendriname temą „Nuotykiai brandina ir suburia draugus“ 

 

 

Apibendriname, ką šiais mokslo metais išmokome 

 

 

 

 


