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Pasikeitimai nuo 2008 m.

Formuluojamas galutinis dalyko tikslas

Atskiroms pakopos formuluojami dalyko uždaviniai

Pasiekimai formuluojami apibendrintai, neskirstant į nuostatas, žinias, 
gebėjimus

Koreguojami dalyko sričių pavadinimai

Išryškinamos dalyko sąsajos su ugdomomis kompetencijomis

Formuluojami keturi pasiekimų vertinimo lygiai



Išlaikoma nuo 2008 m.

Šokio dalyko sritys

Nuoseklus pasiekimų augimas



Šokio dalyko tikslas. Sudaryti palankias sąlygas mokiniui:

- išplėtoti asmens kinestetines savybes, estetinę patirtį ir meninės veiklos 

poreikį

- įgyti šokio raštingumą, kultūrinę ir pilietinę brandą, užtikrinančią asmens 

kūrybinį ir socialinį aktyvumą bei siekį mokytis visą gyvenimą



Šokio dalyko uždaviniai

Pradiniam ugdymui
- ugdytųsi vertybines nuostatas domėtis šokio 

tradiciniais ir šiuolaikiniais reiškiniais, jausti 
poreikį dalyvauti šokio veiklose;

- patenkintų prigimtinį poreikį judėti ir plėtotų 
kūno kinestetines galias, reikšmingas 
kasdieniame gyvenime ir reikalingas šokio 
raiškai;

- kauptų ir plėtotų šokio kūrybinę ir estetinę 
patirtį, reikalingą bendrauti, pažinti ir reikšti 
savo emocijas, mintis ir sumanymus šokio 
raiškos priemonėmis;

- susipažintų su Lietuvos ir pasaulio šokio 
kultūros tradicijomis ir šiandienos šokio 
reiškinių įvairove;

- apmąstytų, aiškintųsi ir dalintųsi įgyta šokio 
patirtimi, šokio sukeltais įspūdžiais ir 
vertinimais.

Pagrindiniam ugdymui
- ugdytųsi vertybines nuostatas vertinti šokį kaip 

svarbią Lietuvos ir pasaulio kultūros dalį, 
domėtis šokio įvykiais ir jausti poreikį juose 
dalyvauti įvairiais būdais;

- plėtotų ir reflektuotų šokio raiškos patirtį ir 
atrastų individualų judėjimo stilių;

- plėtotų meninę įžvalgą, šokio kūrybinę ir 
estetinę patirtį, reikalingą prasmingai šokio 
pažinimo, komunikavimo ir socialinio aktyvumo 
veiklai;

- susipažintų su šokio reiškinių įvairove, Lietuvos 
ir pasaulio šokio kultūros paveldu ir 
šiuolaikinėmis formomis;

- analizuotų, interpretuotų ir vertintų šokio 
reiškinius, jų kultūrinius, socialinius ir istorinius 
kontekstus bei asmeninę šokio patirtį.



Mokymosi turinio sritys Pasiekimai

A Šokio raiška (buvo Šokio raiška)

Šokio atlikimas A1 Šoka sklandžiai ir išraiškingai pavieniui, poroje ir grupėje.

Šokio kūryba A2 Kuria šokį ar jo fragmentą, perteikdamas savo emocijas, mintis, kūrybinius sumanymus.

Šokio raiškos pristatymas A3 Pristato savo šokio raišką. 

Šokio raiškos refleksija A4 Apmąsto ir įsivertina įgytą šokio patirtį.

B Šokio supratimas ir vertinimas (buvo Šokio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas)

Šokio kūrinių interpretavimas B1 Interpretuoja šokio kūrinį.

Šokio kūrinių nagrinėjimas B2 Nagrinėja šokio kūrinį šokio elementų ir raiškos priemonių aspektu.

Šokio kūrinių vertinimas B3 Vertina šokio kūrinį.

C Šokio reiškinių ir kontekstų pažinimas (buvo Šokio vaidmens socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimas)

Šokio meno reiškinių pažinimas C1 Atpažįsta ir apibūdina šokio reiškinius.

Šokio meno kontekstų pažinimas C2 Nagrinėja šokio kontekstus.

Šokio kontekstų asmeninis 

įprasminimas

C3 Susieja šokio pažinimą su asmenine raiška ir vertybėmis.



1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai 5-6 mokymosi metai 7-8 mokymosi metai 9-10 mokymosi metai

A (Šokio raiška)

A1 Šoka sklandžiai ir išraiškingai pavieniui, poroje ir grupėje

A1 Šoka pavieniui, poroje 

ir grupėje, koordinuodamas 

judesius, orientuodamasis 

erdvėje, prisiderindamas 

prie šokio ritmo ir tempo, 

perteikdamas judesių dydį 

ir šokio nuotaiką.

A1 Šoka pavieniui, poroje 

ir grupėje, 

kontroliuodamas judesių 

tėkmę, orientuodamasis 

erdvėje, prisiderindamas 

prie šokio ritmo ir tempo, 

perteikdamas judesių dydį, 

formą, stiprumą ir šokio 

nuotaiką.

A1 Šoka pavieniui, poroje 

ir/ar grupėje,

atsižvelgdamas į atliekamo 

šokio žanro ypatumus, 

kontroliuodamas judėjimą, 

jausdamas erdvę, 

prisiderindamas prie šokio 

ritmo ir tempo, 

perteikdamas judesio 

energiją ir šokio nuotaiką.

A1 Šoka pavieniui, poroje 

ir/ar grupėje,

atsižvelgdamas į atliekamo 

šokio stilių, rodydamas 

taisyklingos laikysenos ir 

koordinuoto judėjimo 

pradmenis, tyrinėdamas 

šokio elementus (erdvę, 

laiką, energiją) ir jų raiškos 

variantus.

A1 Šoka pavieniui, poroje 

ir/ar grupėje, perteikdamas 

atliekamo šokio žanro ir 

stiliaus ypatumus, 

rodydamas psichofizinio 

laisvumo ir aktyvumo 

pagrindus, tyrindamas 

šokio elementus (erdvę, 

laiką, energiją, dinamiką) 

ir jų raiškos variantus.



1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai 5-6 mokymosi metai 7-8 mokymosi metai 9-10 mokymosi metai

B (Šokio supratimas ir vertinimas)

B1 Interpretuoja šokio kūrinį

B1 Mokytojo padedamas 

įvardina stebėto, atlikto ar 

sukurto šokio pagrindinę 

mintį ir nuotaiką.

B1 Vadovaudamasis 

pateiktais kriterijais 

paaiškina stebėto, atlikto ar 

sukurto šokio pagrindinę 

mintį ir nuotaiką.

B1 Vadovaudamasis 

pateiktais kriterijais 

paaiškina stebėto, atlikto ar 

sukurto šokio pagrindinę 

mintį bei nuotaiką ir 

mokytojo padedamas 

pagrindžia savo įžvalgas.

B1 Savarankiškai  

apibūdina išgyventas ir 

suvoktas stebėto, atlikto ar 

sukurto šokio perteikiamas 

prasmes ir mokytojo 

padedamas pagrindžia savo 

įžvalgas.

B1 Savarankiškai  

apibūdina išgyventas ir 

suvoktas stebėto, atlikto ar 

sukurto šokio perteikiamas 

prasmes ir pagrindžia savo 

įžvalgas.



Pastebėjimus, komentarus, pasiūlymus siųsti

birute.baneviciute@gmail.com
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