Rekomenduojami kūriniai 5-6 klasių mokiniams
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“.
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“.
„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“.
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“.
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“.
„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“.
V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“.
K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.

