
1 ir 2 klasės privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 

Pirmos ir antros klasės privalomų knygų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į tai, kad mokinukai dar tik pradeda 

skaityti. Todėl ugdymo programoje dėmesio skiriama skaitymo prasmės, naudos ir teikiamų galimybių aiškinimui. 

Į sąrašą įtraukti vertingi kūriniai, kurie apima tautosaką, grožinius tekstus, lietuvių klasikų kūrinius vaikams, taip 

pat šiuolaikinių autorių tekstus. Skaitydami tautosakos ir grožinius tekstus, vaikai išmoksta įžvelgti autorių 

išmonę, vertinti kalbos turtingumą ir grožį. Taip pat pradeda skirti įvairius žanrus, pavyzdžiui, pasakas, dainas, 

eiliuotus ir neeiliuotus kūrinius. 

  

Privalomos literatūros sąrašas 1 ir 2 klasei: 

 Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“). 

 Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono). 

 P. Mašiotas „Kai aš mažas buvau“ arba „Pajūriais pamariais“. 

 V. Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“. 

 K. Kasparavičius „Trumpos istorijos“ ar kitas pasirinktas kūrinys. 

 A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai. 

 Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai. 

 R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai. 

 J. Degutytė „Pelėdžiuko sapnas“. 

 D. Bisetas „Aukštyn kojom“. 

 O. Proisleris „Vaiduokliukas“ ar kitas pasirinktas kūrinys. 

 Dž. Rodaris „Pasakos telefonu“ arba „Džipas televizoriuje“. 

  

1 klasės rekomenduojamų knygų sąrašas 

Visi Dr. Kęstučio Urbos rekomenduojami skaitymo tekstai pirmokams: 

 Gintarė Adomaitytė „Vėjų miesto pasakos“. 

 Ieva Babilaitė „Čiauškančios raidės“. 

 Tomas S. Butkus „Bumba Dumba Kabančių Riestainių gatvėje“. 

 Evelina Daciūtė, Inga Dagilė „Drambliai ėjo į svečius“. 

 Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė „Laimė yra lapė“. 

 Claudia Fries „Atsikrausto kiaulė!“ 

 Kazys Jakubėnas „Kas kiemely daros“. 

 Janosch „Panama labai graži“. 

 William Joyce „Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro knygos“. 

 Alma Karosaitė „Asilėlis Benas žinių šaltinyje“. 

 Grzegorz Kasdepke „Aš nenoriu būti princesė“. 

 Kęstutis Kasparavičius „Apie daiktus“. 

 Nijolė Kepenienė „Madingiausias krokodilas“. 

 Tuula Korolainen „Katulis ir pykčio maišelis“. 

 Kostas Kubilinskas „Debesėlių tiltas“. 

 Emilija Liegutė „Tėtis sugrįžo“. 

 Astrid Lindgren „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“. 

 Mervi Lindman „Drąsioji Pupulė“. 

 Justinas Marcinkevičius „Grybų karas“. 

 Marius Marcinkevičius „Draugystė ant straublio galo“, „Voro koja“, 

 Marius Marcinkevičius, Lina Dūdaitė „Sivužas“. 

 Pranas Mašiotas „Kiškis drąsuolis“, „Mano dovanėlė“, „Paliegusi obelis“. 

 Sam Mcbratney „Ar žinai, kaip aš tave myliu?“ 

 Eduardas Mieželaitis „Zuikis puikis“. 

 Kęstutis Navakas „Žvėreliai mokosi draugauti“. 
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 Česlovas Navakauskas „Abėcėlė“. 

 Tiina Nopola „Milė ir trys Gustai“. 

 Aino Pervik „Paula baigia vaikų darželį“. 

 Beatrix Potter pasakos. 

 Giedrė Rakauskienė „Dramblys ir antis“. 

 Piret Raud „Pono Paukščio istorija“. 

 Richard Scarry „Ką žmonės dirba visą dieną?“, „Pasakaitės mažiesiems“. 

 Rob Scotton „Katinėlis Juodis“. 

 Maurice Sendak „Kur gyvena pabaisos“. 

 Jens Sigsgaard „Palė vienas pasaulyje“. 

 Dainius Šukys „Višta, kurią prarijo rūkas“. 

 Martynas Vainilaitis „Ežio namas“. 

 Katlin Vainola ir Ula Saar „Liftas“. 

 Sylvia Vanden Heede „Lapinas ir Zuikė“. 

 Vytė Nemunėlis „Meškiukas Rudnosiukas“. 

 Jujja ir Tomas Wieslander „Mamulė Mū“. 

 Stepas Zobarskas „Riestaūsio sūnus“. 

  

2 klasės rekomenduojamų knygų sąrašas 

Visi Dr. Kęstučio Urbos rekomenduojami skaitymo tekstai antrokams: 

 Gintarė Adomaitytė „Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos“. 

 Hans Christian Andersen „Coliukė“.  

 Jonas Avyžius „Aštuonetas iš Trepsės namų“. 

 Jurga Baltrukonytė „Torčiukas ant debesėlio“. 

 Jana Bauer „Raganiukė Gūdžiojoje girioje“. 

 Kazys Binkis „Kiškių sukilimas“. 

 Donald Bisset „Aukštyn kojom“ 

 Michael Bond „Smagiausios Pedingtono istorijos patiems mažiausiems“. 

 Waldemar Bonsels „Bitė Maja ir jos nuotykiai“. 

 Wilhelm Busch „Maksas ir Moricas“. 

 Vladas Dautartas „Auksinio lyno vaišės“. 

 Janina Degutytė „Pelėdžiuko sapnas“. 

 Heinrich Maria Denneborg „Asiliukė Grizela“. 

 Ilona Ežerinytė „Šunojaus diena“. 

 Sigitas Geda „Praniukas pramaniūgas“. 

 Johnny Gruelle „Skudurinės Onutės pasakėlės“. 

 Aino Havukainen ir Sam Toivanen „Keistieji Tato ir Pato išradimai“. 

 Heinrich Hoffmann „Vaikai vanagai: linksmos istorijos ir paveikslėliai“. 

 Wolfgang Hohbein „Velniūkštis“. 

 Ulrich Hub „Aštuntą prie laivo“. 

 Ona Jautakė „Gimtadienis su žvirbliu“. 

 Rasa Joni „Žvaigždėtas Arkliukas ir Meškiukas Panda“. 

 Danguolė Kandrotienė „Spintos istorijos“. 

 Alma Karosaitė. „Kaip išnešti uodegytę?“ 

 Kęstutis Kasparavičius „Apie gyvūnus“, „Apie šį bei tą“. 

 Kostas Kubilinskas „Varlė karalienė“. 

 Mauri Kunnas  ir Tarja Kunnas „Dvylika dovanų Kalėdų seneliui“. 

 Mauri Kunnas  ir Tarja Kunnas „Kalėdų Senelis“. 

 Vytautas V. Landsbergis „Gediminas ir keturi seneliai“. 

 Petter Lidbeck ir Lisen Adbage „Viena princesės Viktorijos gyvenimo diena“. 

 Lietuvių liaudies pasakos. 

 Astrid Lindgren „Nykštukas Nilsas Karlsonas“. 

 Hugh Lofting „Daktaras Dolitilis“. 
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 Justinas Marcinkevičius „Vaikų žemė“, „Voro vestuvės“. 

 Nomeda Marčėnaitė „Lėlė“. 

 Pranas Mašiotas „Juozukas ir Jockus“. 

 Anzelmas Matutis „Girios televizorius“, „Margaspalvė genio kalvė“. 

 Robert Munsch „Mylėsiu tave amžinai“. 

 Česlovas Navakauskas „Burbulų lietus“. 

 Sinikka Nopola ir Tiina Nopola „Šiaudinukė ir Veltinukė“. 

 Sven Nordqvist „Petsono tortas“. 

 Nikolajus Nosovas „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“. 

 Violeta Palčinskaitė „Namai namučiai“. 

 Selemonas Paltanavičius „Maži ežiuko sapnai“. 

 Timo Parvela „Elė ir draugai“. 

 Vytautas Petkevičius „Kodėlčius“. 

 Sigitas Poškus „Šokanti karvė, arba Maišatynė“. 

 Otfried Preussler „Raganiukė“. 

 Otfried Preussler „Vaiduokliukas“. 

 Eno Raud „Cypliukas“. 

 Piret Raud „Šiek tiek paikos istorijos“. 

 Annie M. G Schmidt „Viplala“.  

 Elena Spurgaitė „Kiaunės dvaro nebėra“. 

 Virgis Šidlauskas „Ugnikalniukas ieško draugo“.  

 Dainius Šukys „Blynų slibinas“, „Skaniausias vaikas“. 

 Eduard Uspenskij „Dėdė Fiodoras, šuo ir katinas“, „Krokodilas Gena ir jo draugai“. 

 Martynas Vainilaitis „Juokų maišelis“, „Miško monas“. 

 Renate Welsh „Vampyriukas neturi likti vienas“. 

 Jujja Wieslander „Mamulė Mū laipioja po medžius“. 

 Ignė Zarambaitė „Emilio laiškas“.  

 Imants Ziedonis „ Spalvotosios pasakos“. 

 Stepas Zobarskas „Brolių ieškotoja“. 

 Vytautė Žilinskaitė „Melagių pilis“. 

 Leonardas Žitkevičius „Čiampar vampar“. 
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