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 5 klasė 

1. Tema: Šokio žanrai 
 

Kas yra šokio žanras? 

Šokio žanras yra šokių grupė, kuriai būdingi tam tikri požymiai. 

Šokių žanrai yra 6. Tai: liaudies šokis, istorinis šokis, baletas, šiuolaikinis šokis, pramoginis šokis ir gatvės 
šokis. 

 Liaudies šokio žanras apima šokius, kurie kilę iš apeigų, susijusių su kalendorinėmis, darbo ir šeimos 
šventėmis. Visus juos vienija šokimas su tautiniai kostiumai. 

Istorinio šokio žanras apima šokius, šoktus nuo viduramžių iki romantizmo epochos. 

Juos vienija  specifiniai puošnūs kostiumai, aksesuarai , etiketas. 

Baleto žanro šokiams būdinga sudėtinga technika, ištemptos grakščios kūno linijos, specifiniai kostiumai. 

Šiuolaikinio šokio žanro šokiams būdingas laisvas judesys, labai lengvi, nevaržantys judesių rūbai, šokimas 
basomis. 

Pramoginių šokių žanro šokius vienija tai, kad juos galima šokti poromis įvairių pramogų bei 
pasilinksminimų metu. 

Gatvės šokio žanro šokiams būdinga speciali muzika, gatvės stiliaus apranga, specifiniai judesiai, triukai. 

Jei susidomėjai, papildomos medžiagos rasi pagal nuorodą: 

https://smp2014me.ugdome.lt/mo/SOKIS/SO_MO3_D1/02.html  
 

Užduotis: Perskaityk teoriją ir peržiūrėk video medžiagą. Surašyk eilės tvarka, kokiam žanrui priklauso  
kiekvienas šokis ir kokius skiriamuosius žanro bruožus pastebėjai. 

Pvz. 1. ....................žanras. Išsiskiria (būdinga) ...................................... 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=BLTc3zn48bU  
2. https://www.youtube.com/watch?v=ioExEcUB9o0  
3. https://www.youtube.com/watch?v=9poocgGLIM0 
4.  https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs  
5. https://www.youtube.com/watch?v=YvVOTJEoQSk  
6.  https://www.youtube.com/watch?v=IZTEE6Yaftg  
 



 
 

2. Tema: pasaulio tautų šokiai 
 

Užduotis: peržiūrėk video medžiagą ir keliais sakiniais apibūdink bent 4 iš jų (kas tau labiausiai krito į akis 
tame šokyje) 

https://www.youtube.com/watch?v=lD7SBgLvjqY (kinų šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=PBadAKwas5s (japonų šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=09Q7hmDSeLM (korėjiečių šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=JWhA3ldZcyY (indiškas šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=R5lKiqDDUOQ (gruzinų šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q (graikų šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A (ispanų šokis) 
https://www.youtube.com/watch?v=sEvDJ-4lehQ (ukrainiečių šokis) 
 
3. Tema: Išskirtiniai gatvės šokių stiliai 

 

Užduotis: peržiūrėk pirmus 2 video įrašus ir keliais sakiniais aprašyk, kas būdinga šiems gatvės šokių 
stiliams. Pasižiūrėjus 3 įrašą, parašyk, kokius šokių stilius čia pastebėjai. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAgu0awtPFs (waving-bangos) 
https://www.youtube.com/watch?v=acxKhqKaEk0 (popping-robot) 
https://www.youtube.com/watch?v=diBeYXb4wLM (Mix waving+popping) 
 

4 tema: Šokio atsiradimo istorija (prikabinti failą) 
5 tema: Mokausi šokti savarankiškai. 

Užduotis: Išmok 20 sek. šokio pagal EKLIPSE muziką.  

https://www.youtube.com/watch?v=B3leU50X9co (Išsišokbepatyčių šokis) 

 


