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1-4  klasių mokinių          Mokytoja – Šokių mokytoja

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas 
       Šokis-4kl. Šokis-2kl. Šokis-1kl. Šokis-3kl.           
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 Sieksime kuo tikslingiau išmokti  tris
skirtingus šokių stilius ir jų derinius, 
pasirinkdami tris skirtingas muzikas. 
Mokysimės lėtai ir greitinant tempą.
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Youtube platformoje bus įkelta video
su skirtingais šokių stiliais. Mokiniai
mokysis pagal vaizdinę mokomąją 
medžiagą, tris skirtingus šokių 
stilius.
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Iki balandžio 7 d. Atsiųsti 
nufilmuotus video į el.paštą 
eskyte  @gmail.com  
prisegus vardą pavardę ir klasę.
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