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Vilniaus Volungės darželis mokykla 

Šokio  pamoka 4 klasei 

Parengė šokių mokytoja  

Lina Bičiūnienė 

Pamokos tema 

ŠOKIO TEMOS PRISTATYMAS SKAIDRĖSE ARBA STENDINIUOSE 
PRANEŠIMUOSE  

Tikslas: Pristatyti pasirinktą šokio temą. 

Uždaviniai: 

1. Pasirinkti šokio temą. 
2. Surasti informaciją internetinėje erdvėje. 
3. Pateikti informaciją skaidrėse arba stendiniame pranešime. 

 
4  PAMOKA 

    Sveiki vaikai, 

  Baigiasi mėnuo, kai dirbame nuotoliniu būdu. Be galo džiaugiuosi gražiais jūsų 
darbais! Ir labai džiaugiuosi jus matydama video medžiagoje! Visų labai pasiilgau! 
Jūs esate patys šauniausi mano vaikai! Manau, su iššsūkiu mes tikrai susitvarkėme! 

  Liko paskutinė užduotis nuotoliniu būdu. Tikiuosi, kad kitą savaitę su jumis 
pasimatysime. 

Užduotis:  

Pasirinkite vieną iš nurodytų temų ir padarykite pranešimą skaidrėse arba 
stendinį pranešimą. 

Ką tai reiškia? 

Skaidrėse- kai surasite informaciją pasirinkta tema, paprašykite tėvelių pagalbos, kad 
tą informaciją sukeltų į skaidres. Tai gali būti rašytinė informacija, nuotraukos, 
vaizdai. 

Jei norite būti visiškai savarankiški – darykite stendinį pranešimą nurodyta tema. 
Paimkite A3 formato lapą ir jame surašykite informaciją, priklijuokite vaizdų ar 
nuotraukų ar tiesiog nupieškite. Jei neturite A3 formato lapo, galite suklijuoti 4 vnt. 
A4 formato lapus.  



  Temos: 

1. Lietuvių liaudies Aukštaičių regiono tautinis kostiumas. 
2. Lietuvių liaudies Dzūkų regiono tautinis kostiumas. 
3. Lietuvių liaudies Žemaičių regiono tautinis kostiumas. 
4. Lietuvių liaudies Suvalkijos regiono tautinis kostiumas. 
5. Lietuvių liaudies Mažosios Lietuvos regiono tautinis kostiumas. 
6. Modernus šokis Lietuvoje. 
7. Zumba Kids stilius Lietuvoje. 
8. Klasikinis šokis Lietuvoje. 
9. Pramoginis šokis Lietuvoje. 
10. Kuo svarbus šokis žmogui? 

Pasirinkite tik vieną temą. 

Tie, kas darysite stendinius pranešimus, juos nufotografuokite ir atsiųskite. 

Darbus siųskite kaip visada el. p. linab777@gmail.com 

Iki balandžio 27 d.  

Skaidrių kiekis – iki 10 vnt.  

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

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

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

Sėkmės ieškant informacijos! 

Refleksija: 

a) Ar patiko/nepatiko  ši pamoka? Kodėl? 
b) Ar buvo lengva išsirinkti temą? 
c) Ar buvo lengva rasti informaciją? 
d) Ar norėtum daugiau tokių pamokų? 

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

Parašyk savo nuomonę! 

Visi darbai mus verčia tobulėti! 

Saugok ir mylėk save ir savo artimuosius!  

 



 


