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REVERANSAS ŠOKIUI  
Parengė Beatričė Urmilevičienė ir Daiva Tuinylienė

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas. 
Čia pateikiamą medžiagą mokytojas gali naudoti per pamoką, o išmoktus šokio žingsnius mokiniai ne tik galės atlikti patys, bet ir pademonstruoti savo draugams 
bei artimiesiems.

Ko siekiame?
Sužinosime, kaip žmonės šoko prieš penkis šimtus metų, kuo skyrėsi aristokratų ir miestiečių šokiai, kodėl šokti buvo pradedama kaire koja, mokysimės šokti valdo-
vų šokį pavaną.

Ką ugdome ir formuojame?
Pažinimo kompetencija: mokiniai mokosi pažinti aplinkos judesių įvairovę ir pasisemti idėjų savo šokio raiškai, perteikiančiai aplinkinio pasaulio pažinimo rezul-
tatus. Paaiškina, kaip praeities įvykiai veikia dabartį ir ateitį. Atpažįsta ir atskleidžia sąsajas tarp žmogaus veiklos ir jo gyvenamosios aplinkos. 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija: dalyvaudami bendroje veikloje, mokiniai mokosi valdyti emocijas, neigiamas emocijas keičiant į teigiamas.

Kūrybiškumo kompetencija: mokydamiesi savaip jungti žinomus judesius ir šokio žingsnius į sekas, mokiniai ugdosi gebėjimą pasirinkti tinkamas raiškos priemo-
nes ir jas tikslingai taikyti. Tyrinėdami istorinę praeitį, mokiniai stengiasi susieti įvairias žinias, jomis dalintis, pertvarkyti informaciją, pasitelkdami turimą patirtį ir 
vaizduotę, pateikti naujas įžvalgas apie nagrinėjamus įvykius, reiškinius ir procesus, kurti pažįstamų objektų modelius, rekonstrukcijas.

Pilietiškumo kompetencija: mokiniai, pažindami praeitį, mokomi atpažinti jos atspindžius šiandieniniame žmonių bendravime.

Kultūrinė kompetencija: mokiniai mokosi suvokti šokį kaip reikšmingą kultūros dalį ir vertybę, atskleidžiančią savos ir kitų tautų kultūrinio palikimo ir šiandie-
nos gyvenimo prasmes. Susipažįsta su Lietuvos ir Europos, pasaulio kultūrų tradicijomis. 

Komunikavimo kompetencija: mokiniai mokosi pažinti, suprasti ir perteikti šokio kalbą, kuri yra savita neverbalinių simbolių sistema.
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KĄ VEIKSIME?

Prisijungiame

Susipažįstame su istoriniu šokiu pavana, ypač išpopuliarėjusiu XVI a. Europoje.
Aptariame, kas yra šokis, kuo skyrėsi aristokratų ir miestiečių šokiai, pristato-
me šokio istoriją.
Susipažįstame su senaisiais muzikos instrumentais, išklausome jų garsų.
Mokomės šokio pavana žingsnelių. 
Pabandome išmoktus pavanos žingsnelius atlikti kartu su muzika.
Apibendriname: trumpai padiskutuojame, ką šokis reiškė žmogaus gyvenime 
prieš penkis šimtus metų ir koks jo vaidmuo šiandien.

KOKIAS PRIEMONES NAUDOSIME

Naudojama vaizdo konferencijų programa ZOOM 

Filmukas, pristatantis istorinį šokį (2 minutės).

Edukatorių B. Urmilevičienės ir D. Tuinylienės parengta nuotraukų iš muzie-
jaus ekspozicijų bei kitų šaltinių pateiktis.

Parodomi senieji instrumentai – pozityviniai vargonai, klavesinas. 

Filmuotas šokis pavana.


