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Vilniaus Volungės darželis mokykla 

Šokio  pamoka 1 klasei 

Parengė šokių mokytoja  

Lina Bičiūnienė 

Pamokos tema 

ŠOKIO KŪRIMAS 

Tikslas: Pačiam sukurti šokį. 

Uždaviniai: 

1. Gebėti pasirinkti muziką. 
2. Sugalvoti šokio temą. 
3. Pasirinkti šokio stilių. 
4. Naudoti tam šokio stiliui, kurį pasirinkote, būdingus žingsnius. 
5. Nusifilmuoti. 

 
3  PAMOKA 

    Sveiki vaikai, 

  Mūsų darbas tęsiasi! 

  Šios savaitės užduotis:  

  Pačiam sukurti šokį ir nufilmuotą atsiųsti man el. p. linab777@gmail.com 

Arba per Mesenger ar Viber programą Lina Bičiūnienė tel. 8-679 52217  

Iki balandžio 21 d.  

Šokio trukmė – iki 4 min.  

Video Mokytojos pristatymą – galėsi matyti savo klasės Facebook paskyroje 11.45 -
12.00 val. trečiadienį. 

Jei kils klausimų – drąsiai gali skambinti tel. 8-679 52217  12.00 – 14.00 val. 

Arba rašyti klausimus el. p. linab777@gmail.com 

 

 

 



Kurkite drąsiai ir nebijokite saves išreikšti, atskleiti. Tai daug kartų esame darę 
klasėje, tik klasėje dirbome grupėse, o šį kartą tai reiks padaryti vienam. 

Nuo ko pradėti: 

1. Sugalvok šokio temą, ką norėtum parodyti. Pvz. Lietus, Bezdžionėlių 
diskoteka, Lietuvai, Audra, Miškas, Gėlių šokis, Filmukų herojai ir aibė kitų, 
tai palieku tavo fantazijai.  

2. Pasirink šokio stilių.  
Pvz. Liaudiškas, modernus, klasikinis, pramoginis, pop šokis, Zumba Kids. 

3. Pasirink muziką pagal kurią kursi šokį.  

 Gali pirmiau pasirinkti muziką. Muzika gal tau padės sukurti šokio temą. 

 Jei bus sunku sugalvoti temą, tiesiog pasirink patinkančią muziką ir kurk šokį. 

 

SVARBU!  

Visiems būtina pabandyti!  

Nenurodau kiek reikia sukurti taktų. Tai yra visiška laisvė jūsų kūrybai ir 
improvizacijai! 

Jei tikrai bus labia sunku sukurti šokį pačiam, tiesiog pašok kaip moki, pagal 
pasirinktą muziką, o tėveliai tegul tave nufilmuoja ir  video atsiunčia man  

Iki balandžio 21 d.. Jei nedrąsu vienam,  galite įtraukti šokti ir šeimos narius! 

Refleksija: 

a) Ar patiko/nepatiko  ši pamoka? Kodėl? 
b) Ar tau lengviau kurti pačiam ar atkartoti judesius? 
c) Ar norėtum daugiau tokių pamokų? 
d) Ar norėtum užaugęs būti šokių mokytoju (-a)?  

 Jūsų atsakymų į Refleksijos klausimus laukiu el. p. linab777@gmail.com  

Parašyk savo nuomonę! 

Gražių ir įdomių tau kūrybinių idėjų! 

Saugok ir mylėk save ir savo artimuosius!  

 


