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ŠOKIO PROTOKOLO TAIKYMO  
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ES daugiašalės partnerystės projekto, skirto 

krūties vėžiu sergančių prevencijai ir gydymui, 
siekiant aktyvinti gyvenimo būdą 
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VADAS 

 
 

Projekte “ŠOKIS SU SVEIKATA” (DWH) 

dalyvauja 7 organizacijos iš 5 Europos šalių, 

projektą koordinuoja  Università degli Studi di 

Roma Foro Italico (Italija). 

 

Projekto partneriai: 

 IncontraDonna onlus (Italija) 

 Associazione ISES (Italija) 

 Edge Hill Universitetas (JK) 

 Bulgarijos sporto plėtros organizacija 

(Bulgarija) 

 Klaipėdos regiono moterų informacijos 

centras (Lietuva) 

 Utrechto universiteto medicinos centras 

(Nyderlandai) 

 

Pagrindinis  projekto “Šokis su sveikata” moto  

yra tezė, kad sportas vėžiu sergantiems  

pacientams vaidina dvigubą vaidmenį. 

Pirmiausia tai yra susijęs su kūno kultūra, 

judėjimu ir sveikata, sąvokomis, numatytomis 

pagrindinėse ES gairėse. Kitas vaidmuo 

susijęs su mokymu ir švietimu. Mokymų metu 

pacientui padeda kvalifikuoti ekspertai, kurie 

gali profesionaliai padėti sunkiame gydymo ir 

sveikimo kelyje. 

Atsižvelgiant į tai, projekto tikslas - skatinti 

fizinį aktyvumą sveikstantiems po krūties vėžio 

per šokį, siūlant novatorišką šokio protokolą, 

kuris įtrauktų dalyvius į vidutinio 

sunkumo/energingą fizinę veiklą, kas įtakotų 

susitaikymą su savo dabartinėmis kūno 

formomis , ugdytų pasitikėjimą savimi, stiprintų 

saviraišką, padėtų susitvarkyti su izoliacijos, 

depresijos, pykčio ir baimės jausmais, didintų 

asmeninius vidinius reursus ir, svarbiausia, 

padėtų užsiimti jų gerovei reikalinga ir 

naudinga fizine veikla. 
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VADOVAS 
 

 

Šis vadovas buvo sukurtas sveikatos ir sporto 

specialistams bei šokių mokytojams/ 

terapeutams, pateiktas pamokų kalendorius, 

kiekvienos pamokos aprašymas su 

choreografiniais nurodymais ir pasiūlymais, 

kaip vesti pamokas. 

 

Šis vadovas buvo parengtas Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico”, 

bendradarbiaujant visiems projekto 

partneriams. 

 

 

 

 

 

Vadovas supažindina su 5 šokio protokolo 

etapais, kurie įgyvendinami per 32 pamokų 

suplanuotas veiklas. Pamokų tikslas yra 

progresyviai didinti pacientams krūvį, tačiau 

tuo pat metu tai turi būti įdomus užsiėmimas. 

 

 

Paskutiniame skyriuje pristatomi šokio 

protokolo rezultatai projekte dalyvaujančiose 

šalyse siekiant parodyti jo naudą ir paskatinti jį 

taikyti ir kitose srityse įvairiose šalyse. 
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ŠOKIO PROTOKOLAS  

 
Protokole numatytos 2 pamokos per savaitę, 

kiekvienos trukmė - po1 val. Iš viso pravedami 

32 užsiėmimai per 4 mėnesius. Į šį protokolą 

buvo įtrauktos moterys nuo 30 iki 65 metų, 

kenčiančios nuo krūties vėžio padarinių 

(esamo ar buvusio). Kiekvieną 10-12 moterų 

grupę lydi du mokytojai / instruktoriai. 

Paprastai pamoka schema yra tokia: 5-10 

minučių apšilimas; 40 minučių konkretaus 

darbo, kurio intensyvumas gali būti 60 -80% 

suplanuoto teorinio dalyko įsisavinimas; 5 

minutės atsipalaidavimo pratimai. 

 

ŠOKIO SU SVEIKATA protokolo vykdymo 

seka: 

1etapas:  Veikla yra sutelkta į mokomuosius 

pratimus, siekiant suvokti savo kūno erdvėje. 

Siūlomi kvėpavimo pratimai, sąmoningas 

diafragminis kvėpavimas būtų atliekami 

gulimoje ar sėdimoje padėtyje. Šioje dalyje 

taikomi tam tikri pratimai suaktyvinti kūno 

sąnarių veiklą, ypač peties, judesius atliekant 

individualiai priešais veidrodį, basomis, iš 

pradžių naudojant kėdę. Visi šie pratimai 

atliekami su muzika, pratimus galima daryti ir 

užmerktomis akimis. Po to protokole 

pradedama šokti Merengue, mokantis 

pagrindinių judesių. 

1etapo tikslai: 

 kvėpuojant užmerktomis akimis, 

siekiama suvaldyti nerimą, suvokti save 

ir savo kūną erdvėje; 

 veidrodis naudojimas tinkamai vertinti 

savo kūno atvaizdą ir laikysenos 

kontrolei; 

 norint stimuliuoti pėdos jautrumą 

dangai, reikia judėti basomis; 

 kėdės naudojimas leidžia progresyviai 

pažvelgti į šokį, palengvina 

koordinaciją. 

 

2 etapas:  Merenge muzika. Mokymai 

pradedami nuo karibų, o ne nuo lotyniško 

šokio susiję su požiūriu, kad yra lengvesni 

judesiai bei jų kompozicija, ir tai yra tas šokis, 

kuris gali būti šokamas atskirai, o ne poroje. 

Antrojo protokolo etapo metu mokytojai siūlo 

ritminius pratimus, kurie didina kūno aktyvumą 

ir lavina koordinaciją, mokantis pagrindinių 

Merenge ir Bačiata šokių judesių. Konkretus 

individualus darbas prieš veidrodį šiame etape 

tęsiasi. Pamokos gale moterys gali bandyti 

atlikti  trenerio / mokytojo parengtą 

choreografiją, šokdamos basomis kojomis. 

2 etapo tikslas: 

 skatinti pažintines funkcijas, priverčiant 

pacientus kiek įmanoma susikaupti ir 

įsiminti atliekamų judesių seką. 

 

3 etapas: Trečiojoje šio protokolo dalyje 

pateikiami specialūs ritminiai pratimai pagal 

Bačiata, Salsa ir Čia čia čia  melodiją, skirti 

aktyvinti ir suderinti pagrindinius judesius prieš 

veidrodį (basomis). Šiomis pamokomis 

prasideda pagrindinės ŠOKIO SU SVEIKATA 

protokolo veiklos. 

3 etapo tikslas: 

 šokant Lotynų Amerikos šokius 

reikalinga didesnė raumenų jėga, 

siekiant išlaikyti teisingą laikyseną viso 

šokio metu. Be to, atsiranda didesnis 

viršutinių ir apatinių galūnių 

koordinavimo poreikis, kas pagerina 

bendrą kūno koordinavimą ir reikalauja 

didesnių energijos sąnaudų, siekiant 

tobulinti  aerobinius gebėjimus. 

 

4 etapas: Ketvirtasis etapas yra pats 

maloniausias, nes jį sudaro jau žinomų šokių 

žingsnių ir mažų choreografijų įtvirtinimas ir 

pakartojimas. Tada pacientai pradeda mokytis 

sudėtingesnių šokių pagrindinių judesių, tokių 

kaip Rumba ir Tango, naudodamiesi kėde 
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(basomis) ir atlikdami specialius pratimus prieš 

veidrodį. 

4 etapo tikslai: 

• žinios ir naujų šokio žingsnelių, kuriuos 

galima įtraukti į choreografiją, 

įsisavinimas; 

• Rumbos ir Tango įvedima s - du šokiai, 

sustiprinantys jausmingumą. 

 

5 etapas: Tai yra apibendrinamoji dalis, kurioje 

pacientai gali sušokti savo individualų šokį, 

derindami visus ankstesniais mėnesiais 

išmoktus judesius. Konkretus šokis atliekamas 

naudojant šokių batelius, kulniuko aukštis 5cm, 

be veidrodžio ir/arba be trenerio/mokytojo 

pagalbos. 

Pasibaigus protokolui, paskutiniosiose 

dviejose pamokose pacientai dalyvauja 

kolektyvinėse projekto pamokose, kur moterys 

gali išbandyti porinio šokimo su priešingos 

lyties asmeniu potyrius. 

5 etapo tikslai: 

• šokimas su bateliais: treniruojama 

statinė ir dinaminė pusiausvyra 

kulniuko pagalba; 

• įgyti tinkami motoriniai įgūdžiai suteikia  

stiprybės sušokti skirtingus šokius, taip 

pat dėvėti aksesuarus, kurie sustiprina 

moteriškumą; 

• šokimas poroje skatina sąveiką su kitos 

lyties atstovu(-ais), skatiniančią įveikti 

psichologinį ligos sukeltą fizinio 

kontakto atmetimo / baimės barjerą; 

• pratimų rengimo procesas (Šokio 

protokolas) buvo vykdomas ir 

prižiūrimas pasitelkus tarptautinių 

pramoginių šokių konkursų čempionės 

ir mokytojos Carolyn Smith (šiuo metu ji 

teisėjauja televizijos laidoje „Šok su 

žvaigžde“, itališka versija) patirtį,  kuri 

kovojo su krūties vėžiu ir per 

pastaruosius 3 metus jį nugalėjo. 

 

Šio protokolo tikslas - pašalinti kliūtis, kurios 

atgraso krūties vėžiu sergančius asmenis nuo 

struktūrizuoto fizinio aktyvumo veiklų,  

gerinančio gyvenimo kokybę gydymo metu ir 

po jo. Ir kaip nurodyta 2008 m. ES fizinio 

aktyvumo gairių, pagal sveikatą stiprinčias 

fizinio aktyvumo politikos priemones, 

Rekomendacijas“, sveikatos priežiūros 

specialistai savo praktikoje turi būti pasirengę 

suteikti tinkamas konsultacijas dėl fizinio 

aktyvumo, atsižvelgiant į apsilankančių 

pacientų, specifinius rodiklius. Visiems 

sveikatos priežiūros specialistams turėtų būti 

prieinama informacija apie fizinio aktyvumo 

poreikį, geriausią būdą taikyti kasdieniniame 

gyvenime  ir su tuo susijusius gyvenimo būdo 

pokyčius. Todėl svarbu, kad patarimai dėl 

gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo būtų įtraukti 

į medicininį švietimą ir mokymą. 
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VIDEO MEDŽIAGA  PROTOKOLO 
CHOREOGRAFIJOMS ATKARTOTI 

 
Projekto tinklapyje,  skyrelyje “Training” 

(https://www.dancing-health.eu/#Training), 

galima  peržiūrėti visų šokių choreografijų 

video medžiagą, skirtą 

mokytojams/instruktoriams pagal DWH 

protokolo schemą.  

 

 

VADOVE pateikiami choreografijų aprašymai 

su žingsnių paaiškinimais, pastabomis ir 

pasiūlymais instruktoriams, taip pat kvėpavimo 

ir laikysenos pratimų aprašymai (kurie turi būti 

atliekami 1-5 pamokos metu) ir apšilimo bei 

atsipalaidavimo pratimų aprašymas, kuriuos 

reikia atlikti kiekvieną pamoką. 

 
 

Projekto šokio protokolas sudarytas iš 32 pamokų. 
 
Siūloma tokia pamokų organizavimo seka: 

1) Paaiškinimas apie laikysenos, judėjimo ir kvėpavimo iš pilvo svarbą (PMB) 

2) PMB + galvos sukimas +rankos A/B 

3) PMB +kartoti pratimus +pečių pratimai+ kvėpavimas ir nugaros pratimai 

4) PMB+kartoti pratimus + pėdų pratimai 

5) FULL  REGIME su muzika sėdint + kartoti atsistojus  

6) WU 20 min + Merengue pagrindinis žingsnelis be muzikos +su muzika 

7) WU + kartoti 6 pamoką su muzika + naujas žingsnelis 

8) WU + kartoti 7 pamoką su muzika + naujas žingsnelis 

9) WU + kartoti 8 pamoką su muzika + naujas žingsnelis 

10)  WU + kartoti 9 pamoką su muzika + naujas žingsnelis 

11)  WU + kartoti 10 pamoką su muzika su muzika naujas žingsnelis 

12)  FULL REGIME 1-11pamokos su muzika +detalės  

13)  WU + kartoti 12 pamoką+ paaiškinimas apie atsipalaidavimą ( CD ) su muzika 

14)  FULL REGIME 1-13 pamokos su muzika +detalės 

15)  WU + Bachata žingsneliai +CD 

16)  WU + Bachata choreografija x 4 kartai + CD 

17)  WU + FULL REGIME + CD 

18)  WU + Salsa pagrindinių judesių paaiškinimas + CD 

19)  WU + kartoti 18 pamoką+ naujas žingsnelis + CD 

20)  WU + FULL REGIME visa choreografija + CD 

21)  WU + CHA/CHA/CHA pagrindinių judesių paaiškinimas + CD 

22)  WU + kartoti 21pamoką + naujas žingsnelis + CD 

23)  WU + FULL REGIME + CD 

24)  WU + Rumba + CD 

25)  WU + kartoti 24 pamoką+ nnaujas žingsnelis+ CD 

26)  WU + FULL REGIME + CD 

27)  WU + Tango + CD 

28)  WU + kartoti 27 pamoką + naujas Tango žingsnelis + CD 

29)  WU + FULL REGIME + CD 

https://www.dancing-health.eu/#Training
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30)  FULL REGIME visa programa 

31)  UŽDARAS BAIGIAMASIS RENGINYS (neprivaloma ) 

32)  ATVIRAS BAIGIAMASIS RENGINYS ( neprivaloma ) 

 

 

SANTRAUKŲ  ŽODYNĖLIS 

PMB- laikysena, judesys ir kvėpavimas iš pilvo 

Rf: dešinė pėda 

Lf: kairė pėda 

Fwd: pirmyn, tiesiai 

Bwd: atgal, atbulai 

WU: apšilimas 

CD: atsipalaidavimas 

Full regime: WU+ išmoktų ir/ar nurodytų pamokų turinys +CD 

 
NB. Įranga pamokos metu: kėdės (po 1 kiekvienam dalyviui) be porankių 
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1 PAMOKA 
 
KVĖPAVIMAS (pratimai ir kaip mokyti 

šokio protokolo dalyvius)  

 

MOKYTOJŲ ŽINIAI: PRATIMUS DARANT BE 

MUZIKOS –TAI BŪTŲ PRIORITETAS  – 

JAUSKITE KVĖPAVIMĄ  

 

Sėdima ant kėdės, kojos praskėstos  

1. Viena ranka laisvai ant pilvo 

2. Įkvepiame per nosį, pilvą išpučiame  

3. Iškvepiame per burną, pilvą 

įtraukiame  

 

SVARBU: 3. IŠKVEPIAME PER ATVIRĄ 

BURNĄLYG NORĖTUME NUVALYTI 

VEIDRODĮ. 

Pakartokite aukščiauaprašytą pratimą būdami 

tinkamoje  laikysenoje 

 Per 4 skaičius įkvėpkite per nosį  

 Per 4 skaičius iškvėpkite per burną  

 Pratimą pakartokite 4 kartus 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: SVARBU PRIEITI 
PRIE KIEKVIENOS MOTERS PATIKRINTI AR 
TEISINGAI ATLIEKA PRATIMĄ. ĮSITIKINUS, 
KAD MOTERYS PRATIMĄ ATLIEKA 
TEISINGAI, PAKARTOKITE ŠĮ PRATIMĄ 
ATSISTOJUS. 
 

 

 

LAIKYSENA (pratimai ir kaip mokyti šokio 

protokolo dalyvius) 

Sėdima ant kėdės, kojos praskėstos 

1. Galva ir kūnas tarp kojų  

2. Per skaičius 1-8 lėtai kelkite galvą ir 

kūną iki atsidursite tiesioje pozicijoje 

 

 

 

 

PASTABA: KŪNAS NEĮSITEMPĘS, 

ATPALAIDUOTAS, PAGULDYTAS KAIP 

GALIMA ŽEMIAU TARP KOJŲ, KAKLAS 

NUTĮSĘS, GALVA NULEISTA. 

PASTABA MOKYTOJAMS: PRATIMO METU 

PRIEIKITE PRIE KIEKVIENOS MOTERS, 

PAAIŠKINTI, KAD JOS TURI PAJAUSTI 

SAVO STUBURĄ IR ATKREIPTI DĖMESĮ Į 

POZQ PRATIMO PABAIGOJE. 

 

 

 

 

SVARBU! 1 pamokos pabaigoje mokytojai turi informuoti dalyvius, kad sekančiai  pamokai atsineštų 
rankšluostį rankoms, kurio reikės  kai kuriems 2 pamokos pratimams. 
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2 PAMOKA 
 

Pirmiausia mokytojas pakartoja 1 pamoką – 

primindamas apie laikysenos ir kvėpavimo 

svarbą. 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: KIEKVIENAS 

PRATIMAS TURI BŪTI ATLIEKAMAS 

LAIKANTIS LAIKYSENOS IR KVĖPAVIMO 

PRINCIPŲ.(apytikriai 10 min be muzikos) 

 

Tada galima pereiti prie sekančių pratimų.  

 

GALVOS SUKIMAS (pratimai ir kaip mokyti 

šokio protokolo dalyvius) 

Sėdima ant kėdės: kojos praskėstos - nugara 

tiesi, laikysena - rankos ant kelių, kad būtų 

stabilumas 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: VISKAS 

DAROMA LĖTAI BE MUZIKOS, DALYVIAMS 

PAAIŠKINTI VISAS POZICIJAS, YPAČ KAI 

VYKDOMAS GRĮŽIMAS Į PRADINĘ PADĖTĮ, 

KAKLAS TURI BŪTI TVIRTAS, 

NESUSMUKĘS. 

 

ritmas:  1 žiūrime žemyn 

2-4 sukti į dešinę,baigti ausimi 

liečiant dešinį petį  

5-8 sukti į dešinę, baigti žiūrint į 

viršų  

1-4 sukti į kairę, baigti  ausimi 

liečiant kairį petį  

5-7 sukti į kairę, baigti  

8 žiūrime tiesiai 

kartoti 4 kartus iš dešinės į kairę  

kartoti 4 kartus iš kairės į dešinę  

(pratimas su muzika: 1min 20 sek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKOS (pratimai ir kaip mokyti šokio 

protokolo dalyvius) 

Sėdima ant kėdės: kojos praskėstos - nugara 

tiesi, laikysena – atpalaiduotos rankos  

ištiestos į šonus.  

 pasukite riešą delnais į viršų per skaičių 

1 

 leiskite rankas žemyn prie šonų per 3 

skaičius 

 pasukite riešą delnais į apačią per 

skaičių 1  

 kelkite rankas į šonus per 3 skaičius 

 pasukite riešą delnais į viršų per skaičių 

1  

 leiskite rankas žemyn prie šonų per 3 

skačius 

 pasukite riešą delnais į apačią per 

skaičių 1  

Kartoti 4 kartus (pratimo laikas 24 sek.) 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: KOL AIŠKINAMA 

KAIP ATLIKTI PRATIMĄ, MUZIKA 

NENAUDOJAMA. KAI MOTERYS 

SUSIPAŽĮSTA SU PRATIMO ATLIKIMO EIGA, 

KARTOJAMA SU MUZIKA. PRATIMO METU 

VYKSTA RAUMENŲ PASIPRIEŠINIMAS 

PANAŠIAI KAIP BŪNANT VANDENYJE  
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 3 PAMOKA

Pirmiausia pakartojama 1 ir 2 pamoka, 

nepamirštant teisingai kvėpuoti, su muzika. 

(apytikriai 3 min 30 sek) 

 

Tada pereinama prie sekančių pratimų: 

 

PEČIAI  (pratimai ir kaip mokyti šokio 

protokolo dalyvius) 

Sėdima ant kėdės: kojos praskėstos – rankos 

prie šonų 

 per 4 skaičius – abu pečiau lošiami 

atgal per 2 kartus – kartojama 4 kartus 

 per 4 skaičius – abu pečiau grįžta į 

pradinę padėtį per 2 kartus – kartojama 

4 kartus 

 per 4 skaičius – dešinys petys lošiamas 

atgas per 2 kartus – kartojama 2 kartus 

 per 4 skaičius – kairys petys lošiamas 

atgals per 2 kartus – kartojama 2 kartus 

(pratimo laikas 1 min 20 sek) 

 

 

 

 

 

NUGAROS LENKIMAI (pratimai ir kaip 

mokyti šokio protokolo dalyvius) 

Sėdima ant kėdės: kojos praskėstos – rankos 

ant kelėnų 

 

PASTABA: NESIREMKITE Į KĖDĘ TIK 

LENGVAI PRISILIESKITE PRIE KĖDĖS 

ATLOŠO, VYKSTA VISO STUBURO (IKI PAT 

KLUBŲ) LENKIMAS (RIETIMAS). 

IŠKVEPIAME ORĄ KAI LENKIAMĖS ŽEMYN 

IR ĮKVEPIAME KAI GRĮŽTAME Į PRADINĘ 

PADĖTĮ (KAIP IR 1 PAMOKOJE) 

 

 lėtai lenkite stuburą nuo kėdės žemyn 

per skaičius 1 - 8 

 lėtai grįžkite į pradinę padėtį per 

skaičius 1 - 8 

 kartoti 4 kartus 

 lėtai lenkite stuburą nuo kėdės žemyn 

per skaičius 1 - 4 

 lėtai grįžkite į pradinę padėtį per 

skaičius 1 - 4 

 kartoti 4 kartus 

(pratimo laikas 1 min 30 sek) 
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4 PAMOKA 
 

 

 

Pirmiausia pakartojamos 1 – 2 – 3 pamokos 

su muzika (apytikriai 5 min) 

 

PASTABA MOKYTOJAMS:  PIRMOJO 

PRATIMO METU KELIAI SULENKTI 

90°KAMPU, SEKANČIO PRATIMO METU 

KOJAS IŠTIESKITE LABIAU Į PRIEKĮ, KELIAI 

SULENKTI MAŽDAUG  100°KAMPU. 

 

PĖDŲ TEMPIMAS (pratimai ir kaip mokyti 

šokio protokolo dalyvius) 

Sėdint ant kėdės: kojos praskėstos– rankos 

ant kelėnų  

 

PASTABA MOKYTOJAMS: PĖDA PAKELTA 

PUSIAU TIE IŠLINKIMU PRIE PIRŠTŲ,  

SVORIS TIES VIDINE PĖDOS DALIMI, 

STEBĖTI POZICIJĄ VEIDRODYJE. 

 

Ritmas: 1 kūno svoris ant pirštų, ties 

pėdos išsilenkimu  

2-4 kelkite abiejų kojų kulnus ½ 

galimo aukščio 

  5-7 lėtai leiskite kulnus ant 

grindų  

  8 kųno svoris pradinėje padėtyje  

 kartoti 4 kartus 

 

  1-2 kelti dešinį kulną ½ galimo 

aukščio 

  3-4 lėtai leisti kulną andt grindų 

  5-6 kelti kairį kulną ½ galimo 

aukščio 

  7-8 lėtai leisti kulną andt grindų 

 kartoti 2 kartus 

 

 

KOJŲ PIRŠTAI (pratimai ir kaip mokyti 

šokio protokolo dalyvius) 

PASTABA MOKYTOJAMS: PAAIŠKINKITE 

KAIP JUDĖTI NUO PIRŠTŲ LINK KULNO IR 

NUO KULNO LINK PIRŠTŲ  

 

Ritmas: 1-4 kelti abiejų kojų pirštus 

aukštyn  

  5-8 lėtai leisti pirštus and grindų  

 kartoti 4 kartus 

  

  1-2 kelti dešinės kojos pirštus 

aukštyn 

  3-4 lėtai leisti pirštus and grindų 

  

5-6 kelti kairės kojos pirštus 

aukštyn 

  7-8 lėtai leisti pirštus and grindų 

kartoti 2 kartus  

(pratimo laikas 2 min) 
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5 PAMOKA  
 

 

Pakartojamos 1- 4 pamokos sėdint, su muzika – tada pakartokite stovėdami už kėdžių, su muzika - 
Kartoti 2 kartus (apytikriai 17/20 min ). 
 
 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: PRADŽIOS PAMOKOSE DALYVĖS TURI BŪTI BASOS ARBA SU 

KOJINĖMIS ARBA SU BATELIAIS BE KULNO. NEGALIMA DALYVAUTI PAMOKOSE SU 

BATELIAIS ANT KULNO, NES PRADŽIOJE REIKIA PAJAUSTI SAVO PĖDAS IR NENORIMA, 

KAD PASITEMPTŲ KULKŠNIS 
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ŠOKIO JUDESIO TERAPIJOS ĮVEDIMAS 
 
 

 

Žemiau pateikti pasiūlymai ir pristatymo apibrėžimas buvo sukurtas po to, kai šokių judesio 

terapeutai JK pritaikė šokio protokolą. Šias idėjas galima integruoti į užsiėmimus, siekiant pagerinti 

užsiėmimų dalyvių psichologinius rezultatus. Kiekviename skyriuje yra papildomos  pastabos 

kursyvu,  dalyvaujančiam užsiėmime šokių terapeutui ar profesionalų psichologinį pasirengimą 

vedančiam asmeniui. 

 

Žiūrint iš šokio judesio terapijos perspektyvos, projekto ŠOKIS SU SVEIKATA šokio protokolas gali 

būti vertinamas kaip organiškai progresuojantis per žemiau aprašytas fazes. 

Kiekvienai sesijos struktūros daliai pateikiami toliau pateikti pasiūlymai. 

 

 
 

 

SESIJOS PRADŽIA: PASITIKSLINIMAS 

⦁ Pradinis pasisveikinimas ratu. Tai ypač svarbu pražios užsiėmimuose, kur yra galimybė 

prisistatytis ir  pateikti asmeninius pranešimus grupei. 

⦁ Galimybė pateikti bet kokius logistinius pranešimus ir pateikti užsiėmimo metmenis. 

Jei užsiėmimą veda šokio terapeutas, pokalbyje su dalyviais, galima pklausti kaip jiems sekasi. Kad 

atsakymas būtų aktualus ir trumpas, apsvarstykite galimybę naudoti metaforą, pvz. "Jei būtum oras, 

koks oras būtum šiandien?" (koks vanduo, koks gyvūnas ir pan.). Arba dalyviai gali naudoti judesį, 

norėdami išreikšti savo savijautą. Svarbu nustatyti tinkamas ribas, atsižvelgiant į užsiėmimą 

vedančiojo kompetenciją ir į tai, ar užsiėmimai bus organizuojami pirmiausia kaip šokio terapija ar 

kaip terapinis šokis. 

 

 

 

 

 
• Integration of new skills 
• Develop supportive 

environment 
• Develop participant 

connections 

• Strengthen skills 
• Express feelings 
• Develop mutually 

supportive relationships 
through shared vulnerability 

• Building mutual trust 
• learning new skills 

• Encourage integration of  
learnt skills 

• Give space to acknowledgel 
loss 

• Closure with a fiesta or other 
symbolic  closure 
 

4. Closure 
1. 
Introductory 
phase 

2. Building 
Group 
Strengths 

3. Develop 
skills 

Address 
challenges 
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APŠILIMAS 

Norėdami sužinoti apie dalyvių patirtį, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: 

⦁ Dalyvių pozicionavimas patalpoje (centrinėje patalpos dalyje ar stengiasi būti periferinėje patalpos 

dalyje). 

⦁ Akių kontakto dažnis. 

⦁ Sąveika, bendravimas su kitais /ar žvilgsnis į sieną ar centrą. 

Pirminiai stebėjimai gali suteikti šiek tiek informacijos apie dalyvių patirtį, tačiau svarbu suprasti, kad 

šie veiksmai gali rodyti dalyvio diskomfortą ar dvejones, rūpinimasis savimi ir netvirtumas savo 

veiksmuose. 

Su kiekvienu dalyviu bus bendraujama atskirai, atsižvelgiant į tai, kaip laisvai jaučiasi, ar moki šokti, 

todėl užsiėmimuose turėtų jaustis komfortabiliais ir kaip įmanoma  labiau įsitraukę į procesą 

. 

Pateikiama vis daugiau įrodymų , kad gilus kvėpavimas, besitęsiantis iki skrandžio srities, ramina 

nervų sistemą. Dalyviai turėtų būti raginami atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą ir gilinti įkvėpimų ir 

iškvėpimų, taip kaip  jiems  patogu.  

 

Pastaba šokių terapeutams: ši pdalyvių grupė buvo invaziškai gydoma, o tai padarė ilgalaikį poveikį 

ne tik jų fiziniam kūnui, bet ir psichinei sveikatai. 

Poveikis ir pasireiškiantys simptomai gali būti laikomi traumuojančiais. Dalyviai greičiausiai jaučiasi 

priblokšti, ypač pradiniuose užsiėmimuose. Šiuose užsiėmimuose gali būti teikiama ribota 

psichologinė parama, užtikrinant, kad dalyviai būtų skatinami stebėti savo savijautą, ir prireikus gali 

kreiptis gauti tinkamą paramą. 

 

PAGRINDINIAI UŽSIĖMIMAI   

Kiekvieno užsiėmimo choreografijas ir kojų judesius rasite kituose puslapiuose. Taip pat užsiėmimo 

vedėjai galėtų atlikti šias funkcijas: 

⦁ Apsvarsčius galimybes pasiūlyti dalyviams trumpą žodinį dienos šokio ir jo ištakų pristatymą, kaip 

ir kodėl šių šokių aprašymas buvo integruotas į atitinkamus užsiėmimų planus kaip galimybė 

pritaikyti sveikatinimui judesius. Kiekvienas aprašymas apima raktinius žodžius, susijusius su šokiu 

(pvz., atkaklumas, intensyvumas, ilgesys), kurie gali būti kaip patarimas, galintis padėti tyrinėti su 

kiekvienu šokiu susijusį judesį. 

⦁ Įsitikinti, kad kiekvieno užsiėmimo tikslai atitinka  klientų grupei ir sesijų etapui tinkamus kriterijus: 

rezultatai pasiekiami, realistiški, nustatomi pagal laiką. 

⦁ Turėtų atminti, kad įprastas mokymasis kai kuriems dalyviams gali būti priimtinos struktūros ir 

nuspėjamas, kitiems jis gali sukelti jausmą, kad judesius atlieka netinkamumai, ne aip kiti dalyviai 

(baimė suklysti). 

⦁ Nors veidrodžių naudojimas gali padėti išmokti šokių judesių seką, JK pilotnės programos 

daugumai dalyvių buvo sunku žiūrėti į savo atvaizdą veidrodžiuose. Apsvarstykite galimybę 

veidrodžius dalinai uždengti pusiau skaidriais audiniais ir (arba) naudoti silpną apšvietimą. 

⦁ Rekvizitų, tokių kaip mušamieji instrumentai, kaklaskarės ar sijonai, naudojimas gali suteikti 

žaismingumo judesiui ir (arba) nukreipti dėmesį nuo kūno ( kurio vaizdas dalyviiui gali būti 

pribloškiantis). Užtikrinkite, kad dalyviams būtų malonu naudotis rekvizitais, tačiau jie neturi jaustis 

būti įpareigoti jais naudotis. 

Šokio terapeutai: naudokite Labano judesių analizę kaip stebėjimo priemonę, taip pat išplėskite 

judesių pavadinimų žodyną 

 



 

 17  

 

 

ATSIPALAIDAVIMAS 

Stebėkite visus dalyvių pokyčius, palyginti su apšilimo skyriumi. 

 

SESIJOS PABAIGA: UŽSIĖMIMO UŽDARYMAS  

⦁ Suteikite erdvę trumpam žodiniam pasidalijimui patirtimi. 

⦁ Dalinkitės skelbimais. 

 

Šokio terapeutai: atitinkamai kokia buvo naudojama užsiėmimo prisistatymo struktūra, panaudokite 

panašią ir užsiėmimo uždarymui  
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6-14 PAMOKA 
MERENGUE 
 

 

Stovima už kėdės  

 

PASTABA MOKYTOJAMS: BŪKITE 

KANTRŪS IR LESIKITE DALYVĖMS 

SUPRASTI, KAD KAISULENKIAMS DEŠINYS 

KELĖNAS, KŪNOS SVORIS LIEKA ANT 

KAIRĖS PĖDOS, O KAI SULENKIAMS 

KAIRYSIS KELĖNAS, KŪNOS SVORIS 

PASILIEKA ANT DEŠINĖS PĖDOS. 

VIRŠUTINĖ KŪNO DALIS TIESI, NEJUDRI. 

MOTERYS GALI SULINKTI MOKYMOSI 

PRADŽIOJE, KOL IŠMOKS ATLIKTI 

JUDESIUS TEISINGAI, BET TAI NE BĖDA. 

 

Kojos pečių plotyje 

 Merenge judesiai praskėstomis kojomis 

–perkelti kūno svorį iš dešinės į kairę – 

pradėti rf 1-8 x 2 lėtai 

 Kitas variantas  merenge fwd/bwd  

pradėti rf  1-8 x 2 lėtai 

 

Suglaustos kojos 

 merenge žingsnelis 1-8 x 2 lėtai 

 Kitas variantas merenge žingsnelis  fwd 

+ bwd 1-8 x 2 lėtai 

Kartoti 1-8 x 2 greitai 

Kartoti  žingsnelį 1x8 greitai 

Kartoti viską su muzika 

 

 Pradėti rf  įstrižai (pasitikrinkite 1 rf / 1 lf 

/ 1rf ) 1-8 lėtai 

 1-8 x 2 pagrindinis žingsnelis į dešinę   

 1-8 x 2 pradėti rf, ėjimas fwd  / 7-8 

skaičius su lf 

 1-8 x 2 pradėti  lf mereng žingsnelis 

šone  

 1-8 x 2 with lf merenge žingsnelis bwd 

ir grįžtame prie kėdės  

 

 Pradėti  lf įstrižai (pasitikrinkite 1 lf / 1 rf 

/ 1 lf) 1-8 lėtai 

 1-8 x 2 pagrindinis žingsnelis į kairę 

 1-8 x 2 pradėti lf fwd walk / 7-8 skaičius 

su rf 

 1-8 x 2 pradėti lf merenge žingsnelis 

šone  

 1-8 x 2 su lf merengue žingsnelis bwd ir 

grįžtam atgal prie kėkės  

Kartoti viską greitai 1-8 

Kartoti viską su muzika   

 

PASTABA MOKYTOJAMS: GRUPĖJE 

DALYVAUS ĮVAIRIOS MPTERYS SU 

SKIRTINGOMIS PATIRTIMIS. 

NEPAMIRŠKITE TO, KLAUSKITE MOTERŲ 

KAIP JOS JAUČIASI, STEBĖKITE, 

PADĖKITE, JEIGU REIKIA PAGALBOS.  

 

Sukinys į dešinę ir į kairę  

Merenge žingsnelis sukinys į dešinę ir į kairę 

 Lėtai 1-8 x 4 

Merenge žingsnelis sukinys į dešinę ir į kairę 

 1-8 x 2 dešinysis sukinys 

 1-8 x 2 kairysis sukinys 

 1-8 sukimasis į dešinę 

 1-8 sukimasis į kairė 

Kartoti viską su muzika 

 

Klubų lingavimas 

 Pradėti rf – klubų judesys į kairę ( prieš 

laikrodžio rodyklę ) 1-8 x 2 ir užbaigti su 

skaičiumi 8 su lf  

 Pradėti lf – klubų judesys į dešinę ( 

pagal laikrodžio rodyklę  ) 1-8 x 2 ir 

užbaigti skaičiumi 8 su rf 

Kartoti 2 kartus 

Kartoti viską su muzika 
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Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite „Merengue“ kilmę, ritmą ir stilių. Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą 

⦁ Kilęs iš Dominikos Respublikos. 

⦁ Pagrindinis žingsnis „Jei galite vaikščioti, galite šokti ir  Merengue “. 

⦁ Lengvumo jausmas ir atostogų nuotaika, priešingai nei siūloma šokio kilmė - susijusi su vergais, 

dirbančiais cukrinių runkelių laukuose. 

Raktažodžiai: paprastas, bet tvirtas, nuspėjamas atkaklumas, oriai nešti naštą 

 

 

 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

 

 https://youtu.be/Omt6VKVQNZk 

 

 

 

 

https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Omt6VKVQNZk
https://www.dancing-health.eu/#Training
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15-17 PAMOKA 
BAČIATA

 

Stovint 

 

Kojos praskėstos 

 1-8 x 2 lėtai – pagrindinis judesys – 

pradėti rf  

 1-8 x 2 normaliu greičiu 

 1-8 John Travolta klubo judesys, stumti 

rf per skaičius 2 – 4 – 6 – 8, perkelti 

kūno svorį 

 1-8 John Travolta klubo judesys , stumti  

lf per skaičius  2 – 4 – 6 – 8,  perkelti 

kūno svorį 

Kartoti 2 kartus 

 

 

 1-8 x 2 Bačiata žingsnelis su klubų 

judesiu   

Kartoti 2 kartus 

 

Bačiata choreografija  

 1-8 ėjimas į šoną pradedamas rf 

 1-8 ėjimas į šoną pradedamas lf 

Kartoti 2 kartus 

 1-8 bwd (ėjimas atgal) pradedamas  rf 

 1-8 fwd (ėjimas primyn) pradedamas lf 

Kartoti 2 kartus 

 1-4 suktis į dešinę  

 5-8 suktis į kairę  

 1-4 šoninis ėjimas pradedamas rf 

 5-8 šoninis ėjimas pradedamas lf 

 

 

Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite bachatos kilmę, ritmą ir stilių. Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą. 

⦁ Vėl šokis iš Dominikos Respublikos. 

⦁ Santykinai naujas (XX a. pirmoji pusė). 

⦁ Paprastas, jausmingas, aistros kupinas šokis. 

⦁ Klubų judesys, turi atrodyti žaismingas,  kūnas tiesus. 

Pagrindiniai žodžiai: pabudimo pojūčiai, vertikali kūno kūno laikysena „iki smakro“ 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

 

https://youtu.be/hzIwN06OcUs 

 

 

 

 

https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

 

https://youtu.be/hzIwN06OcUs
https://www.dancing-health.eu/#Training
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18-20 PAMOKA 
SALSA 
 

Atsistojus 

 1-8 x 2 (normaliu ritmu) alternativus 

salsa pagrindinis judesys pradedamas 

rf 

 1-8 x 2 pagrindinis salsa judesys   

 1-8 x 2 pagrindinis salsa judesys  su 

ėjimu fwd 

 1-8 x 2 carioca fwd 

 

 1-8 x 2 sukimasis į kairę 

 

 1-8 x 2 sukimasis į dešinę  

 1-8 x 2 thres thres – pradėti rf 

 1-8 suzy cue 4 žingsneliai per 2 taktus 

 Junginys baigtas 

 

 

PASTABA MOKYTOJAMS:  

- MOTERYS TURI SUSIGRĄŽINTI SAVO PRARASTĄ MOTERIŠKUMĄ, BET ŠIUO 

PERIODU JOS GALBŪT NEJAUČIA SAVO SUGLAUSTŲ KOJŲ. JEI TAIP YRA, 

PAAIŠKINKITE, KAD KELĖNAI TURI TRINTIS VIENAS Į KITĄ, JOS TURI JAUSTI, KAD 

KELĖNAI LIEČIASI.  

- DAŽNIAUSIAI, SALSOS MOKYMOSI METU, ŠOKĖJAI NENAUDOJA KLUBŲ ARBA TAI 

DARO NETEISINGAI. KLUBAS TURI ATSIREMTI Į PĖDĄ, NEBŪTI PALIKTAS. 

- RANKŲ JUDESIAI DAROMI PAČIŲ MOTERŲ, KAIP JOMS ATRODO PATOGU. JŪS 

ŽINOTE, KAIP TURI JUDĖTI MOTERŲ RANKOS, TODĖL GALITE PASIŪLYTI TINKAMUS 

JUDESIUS.  

- SUKIMASIS Į KAIRĘ AR Į DEŠINĘ GALI SUKELTI MOTERIMS NEPATOGUMŲ. TODĖL 

GERIAU CHOREOGRAFIJĄ MOKYTIS PER 2 PAMOKAS. 1 PAMOKOJE SUKINIAI Į 

DEŠINĘ, SEKANČIOJE PAMOKOJE SUKINIAI Į KAIRĘ (ARBA ATVIRKŠČIAI), NES 

ABIEJŲ SUKINIŲ MOKYMASIS PER VIENA PAMOKĄ GALI SUKELTI NESUSIPRATIMŲ  

- BŪKITE ATSARGŪS DARYDAMI THRES THRES ŽINGSNELĮ, NES GALI KILTI PROBLEM 

SU MOTERŲ BALANSU, KAI KOJOS YRA SUKRYŽIUOTOS. 

 

Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite salsos kilmę, ritmą ir stilių. Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą. 

⦁ Salsa  šokis yra įvairių kultūrinių ir istorinių įtakų (afro-kubiečių, lotynų - kubiečių, džiazo) mišinys. 

⦁ Rinkos sąlygomis galimybės išlaikyti savo tapatybę kaina? 

⦁ Kaimo gyvenimas ir skurdas,  mieste gyvenantiems  ir neturintiems galimybes patenkinanti 

meninius poreikius. 

⦁ Iššūkis nusistovėjusioms normoms (po Pirmojo pasaulinio karo laikų), atrandant ritmo džiaugsmą. 

Raktiniai žodžiai: sukurkite skonį!, specialus mišinys! naujos tapatybės kūrimas, judesio aptakumo 

paieškos - ko man reikia norint sukurti savo salsą? 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

 

 

https://youtu.be/CZgv1w0T4uo 

https://www.dancing-health.eu/#Training                                  

https://youtu.be/CZgv1w0T4uo
https://www.dancing-health.eu/#Training
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21-23 PAMOKA 
CHA CHA CHA 
 

Stovint 

- pradedame  rf  pradedame žingsnelį skaičiumi   2  

- 2 pagrindinis žingsnis pirmyn   2 

- Cuban break rf/lf     2 

 

 

- pagrindinis žingsnis atgal  + chasse fwd 1 

- posūkis vietoje fwd lf    1 

- posūkis vietoje fwd rf    1 

 

 

- pavėlintas klubo judesys lf fwd   1 

- pavėlintas klubo judesys rf fwd   1 

- step žingsnelis      2 

- posūkis vietoje per 4 taktus 2/2 ( klubų judesys ) 

- vietoje 1 taktas 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: 

- ČIA ČIA ČIA PRASIDEDA SKAIČIUMI 2. JEI MOTERIMS NEPAVYKSTA PRADĮTI SU 

SKAIČIUMI 2, TADA SU SKAIČIUMI  1 TEGUL SUGLAUDŽIA KOJAS, O NUO 2 

SKAIČIAUS PRADEDA ŽINGSNELIUS. 

- JEI MOTERIM NEPAVYKSTA ATLIKTI LOCK JUDESIO, JOS GALI DARYTI CHASSE 

JUDESĮ. 

-  “SĖDĖJIMO POZICJIOS” METU STEBĖKITE, KAD MOTERŲ ŠLAUNYS BŪTŲ 

SUGLAUSTOS, KITAIP JUDESYS NEATRODYS LABAI MOTERIŠKAI. 

 

Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite cha-cha-cha kilmę, ritmą ir stilių.Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą. 

⦁ Tikėtinai afro-kubietiška kilmė, 

⦁ Gyvas žaismingumas 

⦁ Pagrindinis cha-cha-cha kojų darbas iš pradžių buvo naudojamas kai kuriuose garbinimo 

ritualuose, pvz. Santerijos religija 

⦁ Šokio žingsniai paprastai būna kompaktiški, paprastai vertikalūs, vertikali kūno padėtis 

Raktažodžiai: žaismingumas, vertikaliai konstruojamų judesių modelių variacija, ritualas 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

https://youtu.be/Ml3mTRgRJ90 https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

https://youtu.be/Ml3mTRgRJ90
https://www.dancing-health.eu/#Training
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24-26 PAMOKA 
RUMBA 
 

Sėdint anr kėdės 

- Cucaracha į dešinę 2-3-4-1 

- Cucaracha į kairę 2-3-4-1 

Kartoti 2 kartus ( pirmus 2 taktus be rankų – 

sekančius 2 taktus su rankomis ) 

 

PASTABA: perėjimas su skaičiumi 1 

Kartoti 2 kartus be muzikos 

 

- Ronde su rf 2-3-4-1 x 4 perkeliant svorį 

- Ronde su lf 2-3-4-1 x 4 perkeliant svorį 

Kartoti 2 kartus su muzika 

4 kartai stovint vietoje ant abiejų kojų 

1-4 Rankos šonuose ir kyla į viršų  

5-8 Rankos kyla virš galvos  

1-4 Rankos leidžiasi  žemyn  kūnu ir sustoja  

5-8 Rankos, ore liesdamos kūno linijas, grįžta į 

pradinį poziciją  

Kartoti 3-4 kartus  

 

Stovint 

- Lėtas rumbos žingsnis pirmyn 2 kartai 

skaičiuojant  2-3 rf, 4-1 lf , 2-3 rf, 4-1 lf 

- 2 rf , per 3-4-1 lėtai sukamės  

- Lėtas rumbos žingsnis pirmyn 

- 2 lf , per 3-4-1lėtai sukamės   

Kartoti be muzikos 

Kartoti 2 kartus su muzika 

 

Pridėkite rankų judesius 

Kartoti be muzikos 

Kartoti 2 kartus su muzika 

 

Šokti aplink kėdę 

4 kartai rf 

4 kartai lf 

Rankos laisvai 

 

 

PASTABA MOKYTOJAMS 

- KADANGI RUMBA JUDESIAI PRASIDEDA SKAIČIUMI 2, JEIGU MOTERIMS 

NEPAVYKSTA PRADĖTI SU SKAIČIUMI 2, PASAKYKITE, KAD SU SKAIČIUMI 1 

SUGLAUSTŲ KOJAS, TADA SU SKAIČIUMI 2 DARYTŲ JUDESĮ Į ŠONĄ (JUDESIO 

PRADŽIA). 

- 24 PAMOKOJE MOTERYS NADOJA SAVO KŪNĄ ŠOKIO METU. JOS GALI LIESTI SAVE 

TRUPUTĮ DAUGIAU, TODĖL PASIŪLYKITE JŪSŲ NUOMONE TINKAMUS RANKŲ 

JUDESIUS ŠOKIO METU IR ATLIEKANT RONDE JAMB. 

 

Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite rumbos kilmę, ritmą ir stilių.Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą. 

⦁ Kięs iš Kubos , žodis rumba iš pradžių buvo naudojamas kaip „vakarėlio“ sinonimas 

⦁ Bendras terminas, turintis bendrą reikšmę, tapatinamas su   ispanų sutapimo su Flamenco ir 

Bolero bei folkloro šokiais Kubos kaimeliuose 

⦁ Šokis , išreiškiantis archetipinius lyčių vaidmenis: gundančio vyro ir žaismingai nepagaunamos 

moters   

Pagrindiniai žodžiai: meilės šokis, duok ir imk, archetipai ir jų iššūkis, santūrus intensyvumas 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

 

https://youtu.be/K6PzYQzzX3g 

https://www.dancing-health.eu/#Training                    

https://youtu.be/K6PzYQzzX3g
https://www.dancing-health.eu/#Training
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27-29 PAMOKA 
TANGO 

 

 

Sėdėti ant kėdės 

Kojos suglaustos 

- Tiesti dešinę koją atgal 1-4  

- Grįžti į pradinę padėtį 5-8 

- Tiesti kairę koją atgal 1-4 

- Grįžti į pradinę padėtį 5-8 

 

Be muzikos - lėtai 

Kartoti 4 kartus su muzika 

 

- Dešine koja nedidelis ronde – su kojos 

pirštais 1-4 

- Kartoti su kulnu    

 5-8 

( kartoti 2 kartus) 

 

- Kartoti su kaire koja - su kojos pirštais 

 1-4 

- Kartoti su kulnu    

 5-8 

( kartoti 2 kartus) 

 

kartoti 4 kartus su muzika 

 

Jausmingai atsistoti ant kojų   

 1-8   

 

- Salida basica moteris pradeda lf 1-8 + 1-4 

Ronde rf 5-8 

- Salida basica vyras pradeda rf 1-8 + 1-4 

Ronde lf 5-8 

 

- 1-8 greitas ėjimas aplink kėdę 

- Swivel lėtas n°4 1-8 pradedant  rf 

- Šukos fwd 1-2, per 3-4 baigti 

- Šukos atgal/voleo 5-6 

- Baigti7-8 

Kartoti lf 

- 1-4 eiti ratu į kairę  lf 

- 5-6 vietoje priešais kėdę  

- 7-8 atsisėsti 

Iš pradžių 

 

 

Šokio judesio terapijos pasiūlymai: 

Pristatykite tango kilmę, ritmą ir stilių.Paaiškinimą naudokite kaip stimulą ar metaforą 

⦁ Kilmė datuojama 1880 m., Geografiškai gimusi nuskurdusiose natūralios sienos tarp Argentinos ir 

Urugvajaus uosto teritorijose - toli nuo pusiaujo, iš kur kilo dauguma lotyniškų šokių 

⦁ choreografijos šaknys ir tarptautinė įtaka: nuo Valso per Polką ir Mazurką iki Habaneros, 

Candombe ir Milonga 

⦁ Imigrantų liūdesio, nostalgijos ir ilgesio temos, bet taip pat viltys ir siekiai 

 

Raktažodžiai: ilgesio ugnis, laisvė ir ribų ištirpimas (geografine ir moraline, taip pat fizine prasme), 

nostalgija, naujos viltys 

 

Patikrinkite choreografijas čia: 

 

 

https://youtu.be/_72bl03yfwc 
                          https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_72bl03yfwc
https://www.dancing-health.eu/#Training
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30-32 PAMOKA 
 

 

KARTOJAMA VISA PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26  

 

  

ATSIPALAIDAVIMO PRATIMAI
 

 

KOJŲ  TEMPIMAS  

Sėdint ant kėdės : Kairioji koja sulenkta per 

kelėną  90° kampu – dešinė koja ištiestaį 

priekį, pirštai žiūri į viršų  

 

Ritmas: 1-8 slinkti dešinę ranką, kartu su 

nugara, žemyn pagal dešinę koją 

  1-8 grįžti į pradinę poziciją  

kartoti 4 kartus   

pratimą kartoti su kaire koja  

( pratimo laikas 3 min 10 sek) 

PASTABA: LENKIANTIS STUBURAS TURI 

IŠLIKTI TIESUS, NUGARA 

NESUSIKŪPRINUSI  

 

SUSILENKIMAS 

Sėdint ant kėdės: grand plié – rankos tarp kojų  

Ritmas: 1-4 įkvėpimas 

  5-8 lėtai lenktis visu kūnu tarp 

kojų  

  1-4 likti tokioje būsenoje 

  5-8 lėtai grįžti į pradinę poziciją  

kartoti 4 kartus  

(pratimo laikas 48 sek) 

 

RANKŲ KĖLIMAS 

Sėdint an kėdės: kojos praskėstos – rankos 

nuleistos prie šonų 

Ritmas: 1-8 rankos  vidine delno puse į 

apačia kyla į viršų   

    1-8 rankos 90°kampu, grįžtame 

atgal, rankos ištiestos į priekį 

1-8 rankos pakilę aukščiau,negu 

90°kampu, grįžtame atgal, 

rankos ištiestos į priekį  1-8 

rankos virš galvos tiesios, 

impulsas, delnai nukreipti į priekį  

kartoti 2 kartus  

(pratimo laikas 48 sek ) 

 

PASTABA MOKYTOJAMS: JEIGU 

NEĮMANOMA DAUGIAU, KELTI RANKAS IKI, 

90° KAMPO 

 

Ritmas: 1-8 kelti abi rankas į šonus 

    1-8 slėtai grįžti atgal į pradinę 

padėtį  

 kartoti 2 kartus 

1-4 rankų pozicija kaip 

meldžiantis 

5-8 pakelkite rankas virš galvos 

  1-8 lėtai leidžiame rankas žemys, 

ties skaičiumi 5 pasukti riešą, kad vidinė 

plaštakos dalis žiūrėtų į apačią  

 kartoti 2 kartus 

 (pratimo laikas 48 sek) 

 

 

KAKLO TEMPIMAS 

Ritmas: 1-4 dešinė ranka iš šono virš 

galvos, uždėjus ranką ant galvos     

5-8 su ranka tempti kaklą (į kairę 

pusę)  

  1-4 laikyti 

  5-8 grįžti į pradinę padėtį 

  Pakartoti su kaire ranka  

 kartoti 2 kartus 

 (pratimo laikas 48 sek) 

 

ATSISTOJIMAS 

Ritmas: 1-8 lėtai stojamės 

  1-4 kelkite rankas į šonus 

  5-8 lėtai leiskite rankas žemyn 

 kartoti 3 kartus 

 (pratimo laikas 24 sek) 

 

(bendras ATSIPALAIDAVIMO PRATIMŲ 

laikas 6 min 7 sek) 
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