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Vilniaus Volungės darželis mokykla 

Šokio  pamoka 4 klasei 

Parengė šokių mokytoja  

Lina Bičiūnienė 

Pamokos tema 

ŠOKIO PROTMŪŠIS  

Tikslas: Domėtis šokiu. 

Uždaviniai: 

1. Plėsti mokinių kompetencijas. 
2. Ugdyti gebėjimą pritaikyti turimas žinias apie šokį ir jas plėsti. 
3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą. 
4. Skatinti mokinius domėtis šokiu. 

 
    Sveiki vaikai, 

  Pirmiausia tai, visų jūsų pasiilgau! Jūsų juoko, džiaugsmo, kūrybiškumo, apsikabinimų ir gerų 
emocijų! Kadangi gyvenimas privertė – dirbsime nuotoliniu būdu. Tai bus mums visiems nauja 
patirtis. Nieko nebijokite! Juk ir šokį sukūrėme „Mes stiprūs, kai esame visi kartu!” Taigi visas 
užduotis kartu ir įveiksime.  

Video – galėsi matyti savo klasės Facebook paskyroje 11.45 -12.00 val. pirmadieniais 

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

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

 

1 PAMOKA  

ŠOKIO PROTMŪŠIS 

Viso bus 20 klausimų. Susirašyk ant popieriaus lapo skaičius stulpeliu iki 20 ir prie kiekvieno 
klausimo skaičiaus parašyk teisingo atsakymo raidę. Lapo viršuje būtinai užrašyk savo vardą, 
pavardę ir klasę. 

 

Pvz. 



 
 
 
Lina Bičiūnienė 4 klasė 

1. - a 

2. - b 

3. – c  

Ir t.t. 

Atlikdamas užduotį pabandyk teisingus atsakymus parašyti pats. Bet nedraudžiama teisingų 
atsakymų ieškoti interneto platybėse. Svarbu tai priverstų mąstyti ir suteiktų džiaugsmą.  

Atlikęs testą, lapo apačioje atsakyk į Refleksijoje nurodytus klausimus. Man labai svarbi tavo 
nuomonė! 

Užpildęs lentelę, atsiųsk mokytojai Linai, pasidžiaugti tavo rezultatais iki balandžio 6 d. .  

el. p. linab777@gmail.com arba per Messenger programą.  

Jei nepavyks išsiųsti pačiam, paprašyk pagalbos tėvelių. J 

PRADEDAM! 

1. Kas yra šokis? 
a) Kūno kalba 
b) Kritinis mąstymas 
c) Skaičiavimo technika 
d) Nebylių kalba 

 
2. Kas šoka greičiausiai? 

a) Strutis 
b) Vėžlys 
c) Sraigė 
d) Varlė 

 
3. Kuris iš šių pavadinimų yra šokio pavadinimas? 

a) Cezaris 
b) Banginis 
c) “Tu Lietuva” 
d) Kortelė  

 
4. Kuris iš šių stilių yra šokio stilius? 

a) Liaudiškas 
b) Gotika  



 
 
 

c) Klasicizmas 
d) Neoprenas 

5. Kokioje šalyje yra gimęs šokis Salsa? 
a) Italijoje 
b) Graikijoje 
c) Rusijoje 
d) Kuboje 

 
6. Kuris šokis yra laikomas Šokių karaliumi? 

a) Polka 
b) Valsas 
c) Rokenrolas 
d) Salsa 

 
7. Kuris iš šių žmonių yra žinomas choreografas (šokio kūrėjas)?  

a) Juozas Lingys 
b) Barbora Radvilaitė 
c) Valdas Adamkus 
d) Dalia Grybauskaitė 

 
8. Kokia yra pati dižiausia, daugiausiai žmonių suburianti suktis šokio ritmu, šokių 

šventė? 
a) Šok su žvaigžde 
b) Šokio revoliucija 
c) Dainų šventė 
d) Koncertas 

 
9. Kuris iš šių šokių yra lietuviškas? 

a) Klumpakojis 
b) Sirtakis 
c) Lambada 
d) Samba 

 
10.  Koks žingsnis yra lietuvių liaudies šokio pagrindinis žingsnis? 

a) Liuoksnis  
b) Šoninis  
c) Dvigubasis  
d) Kubilo  

 



 
 
 

11.  Kuris kompozitorius sukūrė daugiausiai valsų? 
a) A.V. Mocartas 
b) M. K. Čiurlionis 
c) L. Van Bethovenas  
d) J. Štrausas  

 
12.  Kuris iš šių šokių yra argentinietiškas?  

a) Polka 
b) Rumba 
c) Tango 
d) Krakoviakas  

 
13.  Kuris iš šių šokių yra lenkiškas? 

a) Mazūrka 
b) Polka  
c) Valsas 
d) Kadrilis  

 
14.  Kas šoka aukščiausiai? 

a) Vilkas 
b) Kiškis 
c) Žiogas  
d) Kengūra 

 
15.  Kaip dar vadinasi šokio pamoka? 

a) Autografija 
b) Choreografija 
c) Fotografija 
d) Monografija 

 
16.  Kokia yra linksmo šokio nuotaika? 

a) Pikta 
b) Liūdna 
c) Rami  
d) Linksma 

 
17.  Kuri iš šių figūrų dažniausiai naudojama šokyje? 

a) Ratas  
b) Eilės  



 
 
 

c) Žvaigždutė  
d) Puslankis  

 
18.  Kuris iš šių žmonių yra žinomas Lietuvos šokėjas? 

a) Isadora Dunkan 
b) Maris Liepa 
c) Vytis Jankauskas 
d) Marta Graham 

 
19.  Kas vedė projektą “Šokio revoliucija”? 

a) Edita Kaniavaitė 
b) Indrė Kavaliauskaitė 
c) Lina Bičiūnienė 
d) Adas Papartis 

 
20.  Kuris iš šių žodžių yra šokis? 

a) Salsa  
b) Saulė 
c) Smuikas 
d) Sonata 

 

Refleksija: 

a) Ar patiko/nepatiko  protmūšis? Kodėl? 
b) Ar visus atsakymus žinojai pats ar naudojaisi pagalba? 
c) Ar norėtum daugiau tokių pamokų? 

 

Mieli vaikai! Tikiuosi, kad visai smagu buvo palavinti šį kartą ne kūną, o protą? 

Saugokite ir mylėkite save ir savo artimuosius!  

 

 

 
 


