
Kaip mokyti
šokio

kitakalbį?

P a r e n g ė  l i e t u v i ų  k a l b o s  i r  l i t e r a t ū r o s  m o k y t o j a
m e t o d i n i n k ė  G r e t a  B o t y r i ū t ė - S k i o t i e n ė



Susikurkite palankų emocinį mikroklimatą.
Susipažinkite su atvykstančiojo mokinio šalies
kultūra.
Pirma diena mokykloje. Neskubėkite pulti prie
vadovėlių, lietuvių kalbos mokymosi. Susipažinkite
su mokyklos erdvėmis, darbuotojais. 
Skirkite laiko pažinčiai su naujais klasės draugais.
Pažaiskite susipažinimo, komandinių žaidimų.
Supažindinkite atvykusįjį su klasės taisyklėmis (ne
daugiau 5).
Nesvarbu kokio dalyko mokytojas esate, pradėti
reikia nuo lietuvių kalbos bazinio žodyno
mokymo.

Pirmieji
žingsniai



Kiek lietuvių kalbos pamokų bus skiriama per
savaitę?
Kokiomis metodinėmis priemonėmis
naudositės?
Kaip diagnozuosite atvykusiojo gebėjimus?
Kokia imtimi planuosite veiklas?
Kokią mokymosi pagalbą organizuosite?
Kaip parengti ilgalaikį planą?

Individualizuotas
mokymosi

planas



Ko mokyti?



Ko mokyti?



Kūno kalba
Bazinis žodynas
Bazinės gramatikos konstruktai
Tekstų adaptavimas
Formulių kalba
Simbolių kalba

Kaip mokyti?



Nuo ko pradėti
mokyti šokio?
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Žodynas

Šokis
Žingsnis
Koja
Ranka
Vienas
Du
Trys
Sukinys
Kairė
Dešinė
Alkūnė
Kulnas
Pirštai
Pečiai

Šokti, šoka, šoko
Žengti, žengia, žengė
Suktis, sukasi, sukosi
Eiti, eina, ėjo
Kelti, kelia, kėlė
Pristatyti, pristato, pristatė
Pakelti, pakelia, pakėlė
Nuleisti, nuleidžia, nuleido
Skaičiuoti, skaičiuoja, skaičiavo
Judėti, juda, judėjo
Kartoti, kartoja, kartojo
Pakilti, pakyla, pakilo
Nusileisti, nusileidžia, nusileido
Pažiūrėti, pažiūri, pažiūrėjo



 
Kas lietuvių kalbos yra karalius ir karalienė?

Nuo ko pradėti
mokyti šokio?



VEIKSMAŽODIS
 

Aš šoku valsą.
Jis žengia žingsnį.

 

Nuo ko pradėti
mokyti šokio?

PRIELINKSNIS
 

Prašau ženkite į kairę.
Liudas šoka su Elze.

 
 



Linksniavimas ir
asmenavimas - pagrindiniai

šokio žingsniai

Esamasis laikas

-a -i -o

Vienaskaita
Aš šoku
Tu šoki

Jis, ji šoka
 

Daugiskaita
Mes šokame

Jūs šokate
Jie, jos šoka

 

Vienaskaita
Aš žiūriu
Tu žiūri

Jis, ji žiūri
 

Daugiskaita
Mes žiūrime

Jūs žiūrite
Jie, jos žiūri

 

Vienaskaita
Aš darau
Tu darai

Jis, ji daro
 

Daugiskaita
Mes darome

Jūs darote
Jie, jos daro

 



Linksniavimas ir
asmenavimas - pagrindiniai

šokio žingsniai

1 linksniuotė

-as -is -ys

Vienaskaita
V. kas? kulnas
K. ko? kulno
N. kam? kulnui
G. ką? kulną
Įn. kuo? kulnu
Vt. kur? kulne

Daugiskaita
V. kas? kulnai
K. ko? kulnų
N. kam? kulnams
G. ką? kulnus
Įn. kuo? kulnais
Vt. kur? kulnuose

Vienaskaita
V. kas? šokis
K. ko? šokio
N. kam? šokiui
G. ką? šokį
Įn. kuo? šokiu
Vt. kur? šokyje

Daugiskaita
V. kas? šokiai
K. ko? šokių
N. kam? šokiams
G. ką? šokius
Įn. kuo? šokiais
Vt. kur? šokiuose

Vienaskaita
V. kas? sukinys
K. ko? sukinio
N. kam? sukiniui
G. ką? sukinį
Įn. kuo? sukiniu
Vt. kur? sukinyje

Daugiskaita
V. kas? sukiniai
K. ko? sukinių
N. kam? sukiniams
G. ką? sukinius
Įn. kuo? sukiniais
Vt. kur? sukiniuose



Sėkmės!
Mokyti ne gimtosios kalbos didžiausias
džiaugsmas, kadangi labai greitai patirsite
rezultatą. Nepamirškite, kad itin svarbu sudaryti
sąlygas mokiniui patirti sėkmę - tai visraktis į
mokymo(si) sėkmę.


