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1. Neformaliojo vaikų švietimo 
teikėjo pavadinimas 

Laisvoji mokytoja Sandra 

Paulavičienė 

2. Neformaliojo vaikų švietimo 
programos pavadinimas 

,,Šokame su ,,Kibirkštėle“. 

Jaunių grupė. 
,, Šokame su ,,Kibirkštėle“. 

Jaunimo grupė. 
3. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos trukmė 

nuo 2022/01/01 iki 2022/03/31 

4. Vykdytos neformaliojo vaikų švietimo programos aprašymas 
(kokiu būdu, kokiomis priemonėmis ir kita informacija) 



 

Žiemos atostogų metu buvo dirbama nuotoliniu būdu. Visu atostogų laikotarpiu vyko 

užsiėmimai, kurių tema – P.Čiaikovskio baletas ,,Spragtukas“. Užsiėmimai vyko 
mesenžerio grupėse. Iš pradžių vaikai buvo supažindinti su baleto istorija bei jo 
kūrėjais, žiūrėjo animacinį ir vaidybinį filmus. Po to mesenžerio grupėse buvo 
talpinamos baleto ištraukos bei siužeto aprašymai.  

                
  

                                     
 

Po atostogų, pirmųjų gyvų repeticijų metu šokėjams buvo pravestos Kahoot 

viktorinos, kurios metu vaikai atsakinėjo į klausimus apie baletą ,,Spragtukas" ir 

laimėjo prizus. 

 

https://create.kahoot.it/share/spragtukas/b9b07930-adf8-4fb0-993a-261dda981f26 

 
Sausio ir vasario mėn. buvo daug sergančių arba besiizoliuojančių mokinių. 
Užsiėmimai vyko pagal situaciją – jei susidarydavo pakankamas galinčių dalyvauti 
užsiėmime mokinių skaičius, repeticijos vyko gyvai, Mato Slančiausko 
progimnazijos salėje. Esant dideliam sergančių ar besiizoliuojančių mokinių skaičiui, 
užsiėmimai vyko nuotoliniu būdu, Zoom platformoje ir mesenžerio grupėse. 
Mokiniams buvo demonstruoti filmukai ,,Išaudęs šokio raštą“ (apie Juozą Lingį), 
,,Lietuvos dainų šventės“: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/9256/isaudes-sokio-rasta?time_start=11 

 

https://youtu.be/jq4dfdOcyRM 

 

https://create.kahoot.it/share/spragtukas/b9b07930-adf8-4fb0-993a-261dda981f26
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/9256/isaudes-sokio-rasta?time_start=11
https://youtu.be/jq4dfdOcyRM


https://youtu.be/_jxg-WedICY 

 

Pravestos Kahoot  viktorinos: ,,Juozas Lingys ir dainų šventės“, ,,Šokių sūkury“ 

(bendro choreografinio išprusimo viktorina) ,,Kibirkštėlės“ viktorina“ (apie 

,,Kibirkštėlę“, jos istoriją, atributiką ir t.t.): 
 

https://create.kahoot.it/share/juozas-lingys-ir-dainu-sventes/108e4af5-e4f2-42d6-

9111-d859909ab31e 

 

https://create.kahoot.it/share/sokiu-sukury/bd9f82ab-b0c9-4c71-9987-08792690fbea 

 

https://create.kahoot.it/share/kibirksteles-viktorina/25415fe8-bcd2-48d1-812d-

c13b9c04a733 

 

Vasario 25 d. dalyvavom Užgavėnių šventėje Reibinių kaime. Buvo atlikta aštuonių 
folklorinių šokių programa. 

 

 
 

Kovo mėn. užsiėmimai vyko gyvai, Mato Slančiausko progimnazijos salėje.  
Kovo 5 d. sudalyvauta  respublikiniame konkurse ,,Emocijų banga“ Gargžduose. 
Atlikti 6 šokiai: 
  ,,Riestainiukas“ ir ,,Seku seku pasaką“- jaunių grupė 

  ,,Levandrėlė“ ir ,,Pinuoklėlis“ – merginos 

  ,,Polkutė“ ir ,,Govju kazaks“ (latvių šokis) – jaunimas. 

Šokiai ,,Riestainiukas“, ,,Levandrėlė“ ir ,,Pinuoklėlis“ įvertinti II-os vietos diplomais, 

,,Polkutė“ ir ,,Seku seku pasaką“ – I-oji vieta, šokis ,,Govju kazaks“ pelnė Gran Pri. 
   

https://youtu.be/_jxg-WedICY
https://create.kahoot.it/share/juozas-lingys-ir-dainu-sventes/108e4af5-e4f2-42d6-9111-d859909ab31e
https://create.kahoot.it/share/juozas-lingys-ir-dainu-sventes/108e4af5-e4f2-42d6-9111-d859909ab31e
https://create.kahoot.it/share/sokiu-sukury/bd9f82ab-b0c9-4c71-9987-08792690fbea
https://create.kahoot.it/share/kibirksteles-viktorina/25415fe8-bcd2-48d1-812d-c13b9c04a733
https://create.kahoot.it/share/kibirksteles-viktorina/25415fe8-bcd2-48d1-812d-c13b9c04a733


                 
 

         
 

 

 
 

 

 Apie dalyvavimą konkurse ir šokėjų pasiekimus rašė rajono laikraštis ,,Sidabrė“. 

 



         
 

Viešinta socialiniame tinkle Facebook bei mesenžerio grupėse. 
 

https://www.facebook.com/sandra.paulaviciene/posts/5268510583200101 

 

Kovo 11 d. jaunimo grupės šokėjai koncertavo tarptautinio Erazmus projekto 
dalyviams Žilvino restorane. Šokėjai parodė šešių sceninių  šokių programą bei 
projekto dalyvius išmokė šokti keturis lietuviškus  bei vieną ukrainietišką folklorinį 
šokį. 
 

   
 

   
 

 

https://www.facebook.com/sandra.paulaviciene/posts/5268510583200101

