papildomi kūriniai



PASAKOS
Senelė ir pupelė
Kartą senis su sene pasisodino pastalėje pupą. Pupa išdygo ir pradėjo
sparčiai augti. Augo augo pupa ir priaugo ligi stalo. Senė ir sako:
− Seni, seni, gręžk stalą!
Senis pragręžė stalą. Pupa augo augo ir priaugo ligi lubų. Senė ir sako:
− Seni, seni, gręžk lubas!
Senis pragręžė lubas. Pupa augo augo ir priaugo ligi stogo.
Senė ir sako:
− Seni, seni, pragręžk dangų ir lipkime abudu.
Senis įsidėjo senę į maišą, įsikando į dantis ir lipa ta pupa. Prilipo prie
dangaus, pragręžė skylę, ir įlindo abudu į dangų. Danguje buvo labai gražu.
Seniai tik vaikščiojo, tik gėrėjosi. Galop atėjo ir vakaras. Seniai nuėjo pas
Dievą ir sako:
− Dieve, Dieve, mes norime miego. Kur mums gulti?
− Eikite virtuvėn ant krosnies, − tarė Dievas. − Tik nelieskite duonkubilio su duonos maišymu.
Seniai nuėjo ir atsigulė ant krosnies. Senis netrukus užmigo, bet senei
rūpėjo duonkubilis – kas ten per maišymas. Ji neiškentė – pakabino pirštu
maišymo ir paragavo. Tik ūžt ir išbėgo visas maišymas iš duonkubilio. Rytą
atėjo Dievas ir ėmė barti senius. Senis atsiliepė:
− Aš kantrus, Dieve, bet mano senė tai nekantri.
Dievas mostelėjo ranka ir tarė:
− Eikite sodan, − tarė Dievas, − tik nelieskite obuolių.
Seniai nuėjo sodan ir atsigulė. Senis užmigo, bet senei rūpėjo obuoliai.
Ji atsikėlė, priėjo prie vienos obelės ir nusiskynė vieną obuolį. Tą valandą tik
bar bar bar visi obuoliai nukrito nuo medžių. Senis pabudo nuo triukšmo. Jis


ėmė rauti plaukus senei nuo galvos ir raišioti obuolius prie šakų. Dirbo, ligi
prašvito. Ryte Dievas ėmė bartis:
− Prašiau neliesti, neklausėte.
Senis atsiliepė:
− Aš kantrus, Dieve, bet mano senė tai nekantri.
− Na, dar galite pabūti danguje, − leido Dievas. − Bet jeigu dar ką padarysite, išvarysiu.
Atėjo vakaras, seniai ir sako:
− Dieve, Dieve, norime miego. Kur mums gulti?
− Eikite daržinėn, − tarė Dievas. − Tik nelieskite mano ratukų.
Seniai nuėjo daržinėn ir atsigulė. Senis laikė savo pačią už sijono, kad
gulėtų, o senė laukė, kad senis greičiau užmigtų. Kai senis užmigo, ji tykiai
atsikėlė ir įsilipo į Dievo ratukus. Kad pradės ratukai važiuoti po sienas, po
pastoges, kad ims trankytis po debesis! Nubudęs senis ėmė rėkti ant savo
senės. Išgirdo Dievas ir sako:
− Tokių svečių man nereikia. Eikite iš kur atėję!
Senis įsidėjo maišan savo senę, įsikando į dantis ir lipa pupa atgal žemėn. O senė vis klausia: „Seni, ar toli žemė? Seni, ar dar toli žemė?“ Senis
išsižiojo, norėdamas pasakyti, kad dar toli, maišas ištrūko iš dantų, senė
iškrito ir užsimušė. O senis, grįžęs namo, rado pragręžtą stalą, kiauras lubas,
praplėštą stogą, tik nekantrios senės neberado.

Senis ir senutė
Pasaka be galo

Buvo senis ir senutė,
Susitarę bulves skutė.
O kai vakaras atėjo,
Sekti pasaką pradėjo:
Buvo senis ir senutė,
Susitarę bulves skutė.
O kai vakaras atėjo,
Sekti pasaką pradėjo:
Buvo senis ir senutė...


Vilkas ir ožiukai
Lietuvių liaudies pasaka

Buvo senelis ir senutė, turėjo ožkelę. Senelis ir senutė numirė, ožkelė
atliko viena.
Atsivedė ožkelė ožiukų – juodų, margų ir žilų, o vieną kreivakojėlį.
Išeidama ganytis, ožkelė palieka vaikelius namie, liepia jiems duris gerai
uždaryti ir nieko neįsileisti. Priėdusi prisiganiusi pareina ji namo ir šaukia:
Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano speneliai pilni pienelio.
Ožiukai atidaro duris, ožkelė prišeria juos šieneliu, pagirdo pieneliu.
Nusiklausė ir vilkas, kaip ožkelė savo vaikelius šaukia. Kai ji vėl išėjo
ganytis, vilkas atslinko prie trobelės ir ėmė šaukti storu balsu:
Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano auselės pilnos pienelio.
Ožiukai atsiliepė:
− Tai ne mūsų mamulė! Mūsų mamulė plonai šaukia.
Nulėkė vilkas pas kalvį, kad paplonintų liežuvį. Kalvis suplojo jam liežuvį ant priekalo. Vilkas vėl atbėgo prie ožkos trobelės ir šaukia jau ploniau:
Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano auselės pilnos pienelio.
Ėmė ir atidarė ožkos vaikeliai duris. Vilkas kaip šoko vidun ir prarijo
visus ožiukus – juodus, margus ir žilus. Liko tik vienas kreivakojėlis: užšoko
ant lentynos, apsivožė puodu ir išsigelbėjo.
Parėjo ožkelė namo ir šaukia:
Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano speneliai pilni pienelio.


Šaukia šaukia – niekas neatidaro. Pasižiūri – ogi durys praviros. Įbėga
vidun ir nieko neranda: nebėra jos vaikelių. Atsirado tik vienas kreivakojėlis.
− Tai, mamule, suėdė vilkas mano brolelius, tik aš vienas likau: užšokau
ant lentynos ir pasislėpiau po puodu, − gyrėsi ožiukas.
Apverkė apraudojo ožkelė savo vaikelius. Paėmė puodą, po kuriuo
buvo pasislėpęs kreivakojėlis, ir pradėjo maišyti tešlą blynams. Pas vieną
kaimyną nuėjo vandens, pas kitą – druskos, pas trečią – miltų, pas ketvirtą
– sviesto, pas penktą – keptuvės. Ir kol verkdama viską susirinko, per ašaras
takelio neberegėjo.
Tada nusivedė ožkelė savo kreivakojėlį prie aukštos tvoros ir ėmė blynus kepti. Užkūrė ugnelę – dūmai rūksta.
Atėjo vilkas prie tvoros, ožkelė jam sako:
− Kišk uodegą į tvorą, kūmuli, užsimerk ir išsižiok. Atnešiu aš tau
blynelį!
Vilkas įrėmė į tvorą uodegą, užsimerkė ir plačiai išsižiojo. Tada ožkelė
šust jam į gerklę karštą keptuvę. Vilkas tik ū-ū-ū! – ir atgal į mišką. Ožkelė
bėga jam iš paskos šaukdama:
− Stauk, kūmuli, ir krioguok, man vaikelius atiduok!
Kriogavo, tampėsi vilkas, kol jam pilvas perplyšo.
Ir pasipylė vilkui iš pilvo ožiukai – juodi, margi ir žili. Susirinko juos
ožkelė į sterblę ir parsinešė namo.
Ir aš ten buvau, su ožiukais blynelius valgiau, burnoje neturėjau, taukai
per smakrą varvėjo.



DAINOS
Ačiū tau, Tėvyne
Vytauto Šeinausko muzika
Viliaus Baltrėno žodžiai

Priedainis:
Tylią naktį tyliai
jūron žvaigždės krito,
deimantais dabino
gelmę ir sapnus.



Ačiū tau, Tėvyne,
už auksinę dieną.
Ačiū tau už pievas
ir laukų smiltis.

Du gaideliai
Lietuvių liaudies dainelė

Ožys malė, ožys malė,
Ožka pikliavojo,
O ši trečia ožkytėlė
Miltus nusijojo.

Musė maišė, musė maišė,
Uodas vandens nešė,
Saulė virė, saulė virė,
Mėnesėlis kepė.

Kėlė
Lietuvių liaudies daina

Žemė kėlė žolę,
žolė kėlė rasą,
rasa kėlė pasagėlę,
pasagėlė žirgą.

Žirgas kėlė balną,
balnas kėlė raitą.
Raitas kėlė kepurėlę,
sutikęs mergelę.


Kepė boba bandeles
Lietuvių liaudies daina

Kepė boba bandeles
gale ežerėlio.
Dangun įriedėjo
ir ramiai sėdėjo.

Lietuvių liaudies lopšinė

Aa, aa, liūli,
Katinėlis guli,
O katytė motinytė
Marškinėlius siuva.



Lietuvių liaudies lopšinė

Aa, aa, mažų,
Aa, aa, gražų.
Vai liuliučiai, liulyčiai.
Mažų, mažutėlį,
Gražų, gražutėlį.
Vai liuliučiai, liuly.

Mano tėvelis buvo kalvelis
Lietuvių liaudies daina

tik

ty-

Kalė per dieną
Žagrelę vieną,
Tik tyku, tak taku,
Žagrelę vieną. (2x2)

Už tą skatiką
Pirko ridiką,
Tik tyku, tak taku,
Pirko ridiką. (2x2)

Už tą žagrelę
Gavo skatiką,
Tik tyku, tak taku,
Gavo skatiką. (2x2)

Vaikai sutūpę
Ridiką lupė,
Tik tyku, tak taku,
Ridiką lupė. (2x2)



Pasėjau linelius
Lietuvių liaudies daina

Išdygo lineliai,
Žali, nedideli. (2x2)
Tu žilviti, tuta tuta,
Žilvitėli, tuta. (2x2)

Užaugo lineliai,
Žalieji, dideli. (2x2)
Tu žilviti, tuta tuta,
Žilvitėli, tuta. (2x2)

Pasvarcyk, antela
Dzūkų liaudies daina

Pasvarcyk, antela,
Cykiai plūkaudama,
Pamislyk, mergela,
Už manį aidama. (2x2)
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Ar tu moki verpcie,
Ar tu moki auscie,
Ar moki, mergela,
Kalni rugius pjaucie. (2x2)

Plaukė žąselė
Lietuvių liaudies daina

Plaukė žąselė
per ežerėlį.
Plaukė žąselė
per ežerėlį.

Ėjo berniukai
į mokyklėlę.
Ėjo berniukai
į mokyklėlę.

Gir-gir, gir-gir,
gar-gar, gar,
gir-gir, gir-gir,
gar-gar, gar,
per ežerėlį.

O-čia, o-čia,
o-pa-pa,
o-čia, o-čia,
o-pa-pa,
į mokyklėlę.

Ne viena plaukė –
ir žąsinėlis.
Ne viena plaukė –
ir žąsinėlis.

Ne vieni ėjo –
ir mergužėlės.
Ne vieni ėjo –
ir mergužėlės.

Gir-gir, gir-gir,
gar-gar, gar,
gir-gir, gir-gir,
gar-gar, gar,
ir žąsinėlis.

O-čia, o-čia,
o-pa-pa,
o-čia, o-čia,
o-pa-pa,
ir mergužėlės.
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Šoks tėvelis suktinį
Lietuvių liaudies daina

Šoks tėvelis suktinį,
tėvužėlis suktinį.
Tai bus gražu pažiūrėt,
kaip tėvelis šokinės.
Toliau dainuojama: šoks mamytė, senelis, senelė, sesutė, broliukas...

Tai raibumai genelio
Lietuvių liaudies daina

Viena šaka šokinėj’,
Kita šaka lipinėj’.
Raibumai jo,
Gražumai jo.
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Ir papūtė vėjelis,
Ir nupuolė genelis.
Raibumai jo,
Gražumai jo.

Tindi rindi riuška
Lietuvių vaikų daina

-

Tindi rindi riuška,
kas ten miške triuška?
Ar ne voverytė,
ruda kepurytė?

Ožys riešutauna,
vilkas šieną pjauna,
du lokiukai šoka,
nors abu nemoka.

Už žalių miškelių
Lietuvių liaudies daina

Už žalių miškelių,
Kur aukšta kalva,
Ten mano tėvynė,
Graži Lietuva.

Ten mano tėveliai
Rūpintojėliai,
Nuo visų vargelių
Sergėtojėliai.
Ten jauna mergelė
Linelius klojo,
Pro šalį bernelis
Jaunasai jojo.
13

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI IR RATELIAI
Aguonėlė

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėles sėja? (2x1)
– Sėja šitaip, va ir va kaip,
Sėja šitaip, va ir va kaip.
Taip, taip aguonėles sėja. (2x1)
Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėlės dygsta? (2x1)
– Šitaip dygsta, va ir va kaip,
Šitaip dygsta, va ir va kaip.
Taip, taip aguonėlės dygsta. (2x1)
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Kai dainuoja posmus „Klausė žvirblis“, sukasi vienas mišrus ratelis.
Dainuodami atsakomuosius posmus, žaidėjai atlieka atitinkamą veiksmą:
tardami žodį „sėja“, rankomis vaizduoja sėjimą, „dygsta“ – atsitupia ir stodamiesi kilnoja pirštus aukštyn, „auga“ – atsitupia ir stodamiesi kelia rankas nuo žemės aukštyn, „žydi“ – iš rankų padaro žiedą, „rauna“ – paėmę už
pečių vienas kitą, pasikraipo į šonus, „valgo“ – vaizduoja, kad pila iš vienos
rankos, o paskui iš kitos į burną. Tardami žodžius „Taip, taip aguonėlės...“,
visi supliaukši rankomis ir pasisuka.

Čeverykai

Į seklyčią veda, veda,
Čeverykus žada, žada.
Čeverykai nauji, nauji,
Užkulnėliai kiauri, kiauri.
Šokio eiga
Vaikinas ir mergina stovi vienas greta kito, susikabinę vidinėmis rankomis paprastai žemai.
1. Poromis pirmyn (16 tkt.)
1–16 taktas
„Į seklyčią veda, veda,
Čeverykus žada, žada.“ 2 k.
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Šokėjai eina šešiolika paprastųjų žingsnių pirmyn, žengdami kas taktas
ir modami sukabintomis rankomis tai pirmyn, tai atgal.
2. Spyruoklinis žingsnis ir sutrepsėjimas (8 tkt.)
„Čeverykai nauji, nauji,
Užkulnėliai kiauri, kiauri.“ 2 k.
1 taktas
„Viens“ – prieštaktyje kaire koja šiek tiek šoktelėti ir, pritūpus ant jos,
dešinę ištiesti pirmyn ir pastatyti ant kulno;
„du“ – vėl šiek tiek šoktelėti ant tos pačios kojos ištiestu keliu, o dešinę
pritraukti prie kairės kojos kulkšnies.
2 taktas
Paeidami pirmyn, šokėjai sutrepsi („viens – ir – du“).
3–4 taktas
Šokėjai šoka 1–2 takto judesius, pradėdami kita koja.
5–8 taktas
Pakartojami 1–4 takto judesiai.

Čiūžina lapė
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Čiūžina lapė per tiltą,
uodegėlė čiūrina kaip šluota.
Tu nemoki, tu nemoki,
dainuokim iš naujo.
Ratelio eiga
Vaikai sustoja po du į bendrą ratą ir susikabina paprastai.
1. Ratas (16 tkt.)
1–16 taktas
„Čiūžina lapė per tiltą,
uodegėlė čiūrina kaip šluota.“
Vaikai neskubėdami suka ratą paprastuoju žingsniu dešinėn.
2. Rodymas pirštu (8 tkt.)
1 taktas
„Tu nemoki...“
Dabar pasisuka į greta stovintį iš kitos pusės šokėją ir rodo pirštu į jį.
3–4 taktas
„Dainuokim iš naujo.“
Šokėjų pora susikabina už dešinių parankių ir sukasi paprastuoju žingsniu pusę rato – pasikeičia vietomis.
5–6 taktas
„Tu nemoki, tu nemoki...“
Vaikai pakartoja 1–2 takto judesius, t. y. vėl rodo pirštu tai į savo draugą, tai į kitą greta stovintį.
7–8 taktas
„Dainuokim iš naujo.“
Šokėjų poros susikabina už kairių parankių ir, pasisukusios pusę rato,
sugrįžta į savo vietas. Toliau ratelį galima vėl pradėti nuo pradžios.
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Garnys

Garnys, garnys tur’ ilgas kojas.
Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau,
tokias kojas kad turėčiau
kaip garnys, kaip garnys.
Vaikai sustoja rateliu. Vienoje vietoje ratelis perkirstas. Vidury ratelio
stovi trys berniukai ar mergaitės, sudarydami trikampį. Ratelis dainuoja:
„Garnys, garnys...“ Pradėjus dainuoti žodžius „Bėgčiau, bėgčiau...“, aplink
rateliu stovį žaidėjai bėga vorele, sukiodamiesi tarp trijų viduryje stovinčių
žaidėjų. Vorelę veda vienas iš tų, kurie stovėjo ten, kur ratelis buvo perkirstas.

Jurgelis
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Jurgeli meistreli,
mokyk savo vaikus.
O jūs, vaikai, taip darykit,
kaip tėvelis daro.
Žaidėjai sustoja ratu ir susiima rankomis. Vienas žaidėjas, „Jurgelis
meistrelis“, vaikšto rato vidury. Dainuojant žodžius „O jūs, vaikai...“, Jurgelis ką nors daro. Tą patį turi daryti ir visi kiti. Kuris žaidėjas nesugeba
pakartoti Jurgelio veiksmų, turi eiti į vidurį. Žaidimas vėl pradedamas iš
pradžių.

Katinas

Katinas ant pečiaus sėdėjo,
pelę įsikandęs turėjo.
Duos katinui skūron,
nežiūrėdamas kurion.
A. Vaikai sustoja ratu, rankas laiko už nugaros. Vienas žaidėjas eina aplinkui, nešasi žiužį (kietai susuktą rankšluostį ar šaliką), paslapčia jį duoda vienam stovinčiųjų ir eina lyg niekur nieko toliau, kol padainuojama
A dalis.
B. Gavęs žiužį vaikas ima mušti kaimyną iš dešinės. Šis bėga aplink ratą iki
savo vietos, o mušėjas stengiasi pasivyti ir kuo daugiau sykių užduoti.
Toliau žiužį neša tas, kuris vijosi.
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Katinas ir pelė

Pelytė, pelytė po gryčią bėgiojo,
Katinas, katinas ant pečiaus miegojo.
Tai negeras katinėlis, pelės nepagauna.
Žaidėjai sustoja ratu, į kurio vidurį įeina vienas žaidėjas, „pelė“. Už
rato lieka „katinas“. Žaidėjai eina paprastai dešinėn, o katinas ir pelė priešinga kryptimi.
Dainuojant žodžius „Tai negeras katinėlis...“, ratas vienoje vietoje prasiskiria ir katinas pradeda gaudyti pelę. Žaidėjai pelę visur praleidžia (sukabintas rankas pakelia aukštyn), o katinui daro įvairiausių kliūčių, pritupia,
užstoja kelią ir pan. Katinas gaudo pelę, kol pagauna. Paskui susikeičia
vaidmenimis arba išrenkama nauja pora.
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Meškutė

Šokam šokam mes meškutę,
Meška šoka, kudlos dulka.
Kad nešoktų, nedulkėt.
Uch, uch, uch, uch,
Uch, uch, uch, uch...
Iš pradžių visi, svyruodami kaip meškos, sunkiais žingsniais eina rateliu. Pradėjus uksėti, du vaikai pasišokinėdami 4 kartus sumuša delnais.
Tada apsisuka aplinkui ir su šalia stovinčiais vaikais dar 4 kartus sumuša
delnais. Tie vėl apsisuka, ir taip tęsiasi tol, kol uksėjimas nuvilnija į kitą
ratelio pusę.
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Siūlai

Siūlai, siūlai, susivykit,
Siūlo galo nepalikit.
Vaikai sustoja ratu, susikabina rankomis ir dainuodami suka ratą į kairę.
Du kartus padainavus, ratelis vienoje vietoje nutraukiamas, vienas žaidėjas
pasilieka vietoje, kitas suka visus į kamuolį. Paskui centre esantis žaidėjas
prasibrauna ir, vesdamas paskui save kitus, kamuolį išvynioja. Tai padaryti
gali ir pats sukėjas. Išvyniojus žaidimas pradedamas iš naujo. Šį kartą ratelis
nutraukiamas kitoje vietoje.

Šarkelė šoka

Šarkelė šoka, tilvikas nemoka.
Aš tilvikui per pilviką –
Tilvikas išmoko. 2 k.
Vaikai, sutūpę poromis į eilę, kaip paukščiai sparnais ploja delnais ir
šokdami dainuoja.
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Šeimynėlė

Poros eina ratu ir dainuoja. Dainuodami žodžius „su rankelėm...“, atsisuka veidu į rato vidų, suploja, sutrypia kojomis. Dainuodami „labas rytas...“, pasisuka veidu vienas į kitą ir bėga sveikindamiesi su visais tai iš
dešinės, tai iš kairės, kol vėl sutinka savo porą. Tada ratelis pradedamas iš
pradžių.

Šiaudų batai

Dainuodami „Šiaudų batai“, vaikai eina rateliu šiek tiek pritūpę ir nuleidę rankas.
Dainuodami „Šakalėlių padai“, eina iškėlę rankas. O kai uždainuoja
„Aš negaliu šokinėt...“, šokinėdami ant vienos kojos sukasi aplink. Žaidžiama vis greityn, o kai nespėjama, vėl imama žaisti iš lėto.
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Šokinėkit, berniukai
Punsko klumpakojis

Tai vienas iš „Grasytinio“ variantų, jo melodija labai panaši į populiarųjį „Klumpakojį“. Muzika dviejų dalių po aštuonis taktus, metras 2/4.
Šokėjai arba muzikantai linksmai dainuoja.
Šokinėkit, berniukai, šokinėkit, mergaitės. 2 k.
Dabar kojom straptelsim, dabar rankom suplosim.
Grasysim, grasysim, dabar apsisuksim.
Šokio eiga
Šokama poromis, susikabinus kaip valsui.
1. Polka (8 tkt.)
1–8 taktas
„Šokinėkit, berniukai, šokinėkit, mergaitės.“ 2 k.
Šokėjų poros smagiai šoka polką.
2. Grasymas (8 tkt.)
1–8 taktas
„Dabar kojom straptelsim, dabar rankom suplosim.
Grasysim, grasysim, dabar apsisuksim.“
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Stovėdami vienas priešais kitą, poros šokėjai atlieka šokio dainelėje
nurodytus veiksmus: sutrepsi („straptelsim“), ploja abiem rankomis („suplosim“ – „viens – ir du“), graso dešinės, o po to – kairės rankos smiliumi
ir keturiais paprastaisiais žingsniais apsisuka vietoje per dešinį petį („dabar
apsisuksim“). Po to vėl abu susikabina kaip valsui ir pradeda šokį nuo pradžios.
Pastaba: kai „Punsko klumpakojį“ šoka maži vaikai, tai 1-oje figūroje
vietoj polkos poromis jie mielai suka dvigubu žingsniu ratuką, straksėdami
nuo vienos kojelės ant kitos.

Vai, išeiki, oželi

Vai, išeiki, oželi,
ant ūlyčios šokti. 2 k.

Vai, parodyk, oželi,
kaip diedukai šoka. 2 k.
O tai šitaip, tai va šitaip,
taip diedukai šoka. 2 k.

Ratelio eiga
Visi sustoja ratu ir susikabina rankomis paprastai žemai. Vienas iš jų
gali būti viduryje – „oželis“, kuris rodo, kaip šoka, o visi kiti kartoja jo judesius. Gali „oželio“ ir nebūti, tuomet kiekvienas ratuotojas vaidina „bobutę“,
„dieduką“ ir t. t. pagal savo išmonę.
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1. Įžanga (4 tkt.)
1–4 taktas
„Vai, išeiki, oželi,
ant ūlyčios šokti.“ 2 k.
1 taktas
Stovėdami ratu, visi trepsi vietoje pakaitomis kaire ir dešine koja kas
aštuntinė.
2–4 taktas
Į vidurį išeina „oželis“, ratuotojai stovi.
1. Ratas (8 tkt.)
1–8 taktas
„Vai, parodyk, oželi,
kaip diedukai šoka.“ 2 k.
Ratuotojai suka ratelį dešinėn, žengdami paprastuoju žingsniu kas ketvirtinė.
2. Šokis (8 tkt.)
1–8 taktas
„O tai šitaip, tai va šitaip,
taip diedukai šoka.“ 2 k.
Oželis rodo, kaip „diedukai šoka“, vaikai žiūri. Kartojant dainelės tekstą, jie mėgdžioja „oželio“ judesius, pavyzdžiui, kas taktas prideda sugniaužtą tai dešinę, tai kairę ranką prie smakro, lyg suimdami barzdą, arba kaip
nors kitaip vaizduoja „dieduko“ šokį.
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ŽAIDIMAI
Avinas
Žaidėjai iš savo tarpo išsirenka „Aviną“. Jis nueina paskirton vieton,
sulenkia kelius, pasiremia ant jų rankomis ir palenkia galvą. Visi žaidėjai
paeiliui šoka per jo nugarą arba pečius, nesmarkiai pasiremdami rankomis,
bet kojomis neliesdami. Kuris žaidėjas nusižengia reikalavimams, tampa
„avinu“.

Avinėliai
Stipriausias ir vikriausias berniukas išsiverčia kailinius ir išbėgęs laukan šūkteli:
Vedu avinėlius
Į baltus dobilėlius!
Avinėlio striuka uodegytė,
Kas pridurs?
Prie jo kailinių gaurų už vienas kito tuojau kabinasi vaikai. Susidaro
gana ilga vora. Tada vadovas su visa ilga „uodega“ pasileidžia bėgti į kiemą, kelian arba į laukus. Jis sukinėjasi, pritupia, staigiai sustoja, stengiasi
pasiekti uodegos galą ir ten esančiam žaidėjui sušerti vytele. Jeigu kuris žaidėjas nespėja bėgti kartu su kitais arba gauna nuo vadovo vytele, tai išeina
iš žaidimo. Taigi, kol vadovas grįžta į kiemą, jo „uodega“ būna gana „nusišėrusi“. Kas ilgiausiai išsilaiko voroje, tas laikomas žaidimo laimėtoju.
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Gaidžiukas
Visi sustoja į eilę. Pirmutinis dukart pašoka aukštyn ir giedodamas
klausia savo artimiausio draugo: „Kaip gyvuoji? Kaip gyvuoji?“ Tas taip
pat pašoka ir atsako giedodamas: „Esmu sveikas, esmu sveikas!“ Pirmutinis
vėl klausia pašokdamas ir giedodamas: „O kaimynas, o kaimynas?“ Tada
antrasis pasišokėdamas nusigrįžta ir tokią pat kalbą pradeda su kitu savo
kaimynu, ir taip lig paskutinio.

Gyvulių koncertas
Kiekvienas išsirenka kokį nors gyvūną (pavyzdžiui, karvę, šunį, katę,
gaidį, gegutę ir t. t.) ir mėgdžioja jo balsą. Vedėjas kviečia kiekvieną gyvulį
atskirai arba kelis iš karto, arba visus atsiliepti. Gali taip pat pateikti gyvuliams visokių klausimų, į kuriuos paklaustieji tegali atsakyti pasirinktojo
gyvulio balsu. Kuris kalba, juokiasi, nesugeba mėgdžioti pasirinkto balso
arba žiopso, duoda fantą.

Iš miesto į miestą
Žaidėjai pasidalina į dvi grupes. Komandos sustoja viena nuo kitos kelių žingsnių nuotolyje ir išsirenka po vedėją. Kiekviena grupė sustoja ratu,
apsupdama vedėją. Vienas iš vedėjų sviedžia didelį kamuolį kitos grupės
link, stengdamasis pataikyti į rato vidurį. Antrosios komandos žaidėjai kuo
greičiausiai paduoda kamuolį savo vedėjui ir tas meta jį pirmosios grupės
ratan. Praslinkus sutartam laikui, suskaičiuojama, kuri grupė daugiau kartų
pataikė svetiman ratan.

Kas skraido?
Visi žaidėjai sėdasi aplink stalą ir deda pirštus ant kelių. Vedėjas sako
įvairių gyvulių ir daiktų vardus ir prie kiekvieno žodžio priduria klausimą:
„Skraido?“, pakeldamas vis aukštyn pirštus. Pvz., gegutė skraido? kiškis
skraido? avis skraido? ir t. t. Klausimus pateikia gana sparčiai.
Jei vedėjas įvardys kokį skrajojantį padarą, visi žaidėjai turi pakelti
pirštus aukštyn. O kai įvardija neskrajojančius padarus ar daiktus, tada turi
laikyti pirštus ant kelių. Kas apsiriks, duoda fantą.
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Keturi gaivalai
Žaidėjai susėda ratu ir mėto skepetaitę, sakydami tuokart kurį nors gaivalą (žemė, vanduo, oras, ugnis). Į kurį meta, tas greit turi įvardyt kokį
nors gyvulį, gyvenantį tame gaivale, ir vėl meta skepetaitę, sakydamas kitą
gaivalą. Kam pasako „ugnis“, tas turi atsistot ir apsisukt. Kuris ne iš karto
įvardys gyvenantį tame gaivale gyvulį arba neteisingai, kuris neapsisuks,
tas duoda fantą.

Linksmasis daržininkas
Vaikai pasirenka daržovių vardus (vienas pasivadina buroku, kitas – ridiku, trečias – svogūnu ir panašiai). Žaidėjai susėda ant kėdžių. Vienas, likęs be vietos, atsistoja salės viduryje ir sako:
– Oi skauda širdį!
– Kas sužeidė? – klausia žaidėjai.
Viduryje stovintis žaidėjas pasako vieną iš pasirinktų daržovių pavadinimų. Vaikas, pasivadinęs tuo vardu, stoja viduryje ir sako, kas jo širdį
sužeidė. Jeigu kuris nors žaidėjas pasako, kad jo širdį sužeidė linksmasis
daržininkas, tada visi keičiasi vietomis. Kuris lieka be vietos, tas duoda fantą ir eina į vidurį.

Medžiai dega
Miške arba sode žaidėjai sustoja prie medžių. Vienas lieka be medžio.
Jeigu stovintys ilgai nesimaino vietomis, neturįs vietos sušunka: „Medžiai dega!“ Tai išgirdę, visi žaidėjai keičiasi vietomis, o vaikščiojęs viduryje stengiasi užimti kažkieno vietą. Likęs be vietos turi, kitiems pritariant,
padainuoti kokią nors dainelę. Po dainos žaidimas pradedamas iš pradžių.

Naujiena
Visi vaikai susėda į eilę. Pirmutinis pasako kokią nors naujieną kaimynui į ausį. Tas ją atkartoja savo kaimynui, o tas – vėl kitam, ir taip ligi
paskutinio. Tada paskutinis garsiai sako, ką išgirdo. Paskui priešpaskutinis
pasakoja, ką girdėjęs, ir taip visi iš eilės pasako, ką išgirdo. Kuris pirmutinis
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iškreipė naujieną, sumelavo, tas sėda eilės galan. Po to pirmutinis vėl sako
naujieną. Jeigu naujiena iki galo nueina teisingai, tada pirmutinis žaidėjas
eina galan.

Nežiūrėk, ką darau, klausyk, ką sakau
Vaikai susėda puslankiu. Vadovaujantis sako žodį „ausis“, o ranka liečia tuo metu kaktą. Žaidėjų uždavinys – paliesti tą daiktą, kurį vadovas pasako. Reiškia, žaidėjai turi pridėti ranką ne prie kaktos, o prie ausies. Kuris
iš žaidėjų suklysta, daugiau nebežaidžia. Žaidžiama toliau. Vadovaujantysis
sako kitą žodį, pavyzdžiui, „koja“, o rankas sukryžiuoja ant krūtinės...

Ožiuk, nesižvalgyk!
Priešais kurį nors žaidėją stovi prižiūrėtojas, kuris jam primena: „Ožiuk,
nesižvalgyk!“, ir saugo, kad ožiukas akių nekraipytų. O kiti paeiliui prieina
ir įvairiais judesiais arba sakiniais rūpinasi nukreipti į kurią nors pusę ožiuko akis.
Jei visai eilei nepasiseks, ožiukas gauna dovaną; ištikus priešingai, duoda fantą, ir kas kitas užima jo vietą.

Pušį gaudo
Visi laisvai bėgioja, o vienas užrištomis akimis gaudo. Pagavus tarp
gaudytojo ir sugautojo prasideda dialogas:
– Kas esi?
– Pušis.
– Aš tą pušį kirsiu.
– Aš nevirsiu.
– Aš pagenėsiu.
– Aš nestenėsiu.
– Aš po pečium pakišiu.
– Aš nedegsiu.
Sugautas atsakinėdamas stengiasi savo balsą taip pakeisti, kad gaudytojas jo nepažintų. Jis eina gaudyti tik tada, jei gaudytojas įspėja jo vardą.
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Rygos pirklys
Vienas sėdasi ant kėdės ir joja prie kiekvieno ko nors pirktų. Prijojęs pasisveikina ir klausia, ką turi parduot. Atsako: pavyzdžiui, kad linų. Klausia
tada, kiek nori. Atsako: „Rublį, du rublius“, kaip jam atrodo. Tada pirklys
rūpinasi nuderėti ir kaip nors prakalbinti pardavėją, bet pardavėjas tegali
sakyti tik tuos žodžius, kiek prašė už prekę. Jei pirkliui iš pardavėjo pasiseka ištraukti kitokį žodį, tada pardavėjas duoda fantą, o pirklys joja prie kito
derėti. Taip pat pardavėjas duoda fantą, jei parduodamas prasijuokia.

Šarka
Vaikai pasidalina į dvi grupes. Vieni sutupia viename trobos ar kiemo
gale, kiti – kitame. Iš abiejų grupių iššoka du vaikai. Vienas iš jų „šarka“,
kitas klausinėja:
– Šarka, šarka, kur buvai?
– Vilniuj.
– Ką ten darei?
– Batus siuvau.
– Kada man pasiūsi?
– Kitą metą.
Tada visi šokinėdami ir rankom plodami, šaukia – „Kitą metą šilko dratu, kitą metą šilko dratu“, ir šokuoja pirmyn, kol pasikeičia vietomis.

Šeško gaudymas
Visi žaidėjai pasiima po žiužį ir susėda ratu. Vienas vaikas atsistoja
viduryje. Žaidėjai kiekvienas savo žiužiu muša palengva viduryje stovintį,
o šis gaudo žiužius. Kai pasiseka sugauti, sėda to vaiko vieton, kurio žiužį
sugavo. Tas, kurio vieton atsisėdo, eina į vidurį.

Šilta – šalta
Vienas žaidėjas išeina už durų. Kiti tuo metu paslepia kažkokį sutartą
daiktą. Grįžusiam žaidėjui ieškant, jam kelią prie paslėpto daikto nurodoma

31

žodžiais: „šilta“, „šalta“, „šilčiau“, „šalčiau“. Kai ieškantis artėja prie paslėpto daikto, sakoma „šilta“, „šilčiau“, kai tolsta – „šalta“, „šalčiau“. Kai
daiktas surandamas, sakoma – „karšta“.

Šuo ir kiškis
Žaidėjai išsirenka „šunį“, o šis pasako vaiko, kurį nori sugauti, vardą. Sugautasis tampa šuniu. Jeigu gaudant kuris nors žaidėjas perbėgs kelią
tarp šuns ir kiškio, šuo turi mesti pirmą savo auką ir vytis naują. Žaidimas
tol tęsiasi, kol šuo sugauna tą kiškį, kuris paskutinis jam kelią perbėgo.

Teterviną mušti
Du žaidėjai suduria kojas ir užsideda kepures. Vienas ulba kaip tetervinas, antras graibo apie jo pečius ir nori numesti kepurę. Nepasisekus pats
turi ulbėti, o antrasis stengiasi jo kepurę nudaužti. Reikia saugotis neužgauti
per ausį.

Traukinys
Salės viduryje sustatomos kėdės. Jų turi būti viena mažiau, negu yra
žaidėjų. Vaikai išsirenka „mašinistą“, sudeda rankas ant pečių ir sukinėjasi visokiais keliais tarp kėdžių, tai greičiau, tai lėčiau vaikštinėja. Galima
vaikščiojant dainuoti kokią nors dainelę. Kai mašinistas sušunka „stotis“,
visi stengiasi atsisėsti ant kėdžių. Likęs be kėdės, duoda fantą ir tampa mašinistu.

Varpas
Žaidėjai padaro „varpą“, t. y., stipriai susikibę už rankų, sustoja ratu.
Vienas žaidėjas, „varpo šerdis“, stojasi į rato vidurį. Ratas keletą kartų apsisuka ką nors dainuodamas, ir paskui sustoja. Tada vidurinis, surikęs: „Perskelsiu varpą“, rūpinasi pabėgėjęs išardyti ratą. Jei jam nepasiseka vienur,
bėga kiton vieton ir t. t.
Išardęs ratą, jis bėga prie paženklintos vietos (pavyzdžiui, iki vėliavos,
įbestos į žemę už keliolikos žingsnių nuo rato), o kiti jį gaudo. Tas, kuris su32

gaus jį pirmiau, negu jis ten nubėgs, toliau žaidžiant eina į vidurį. Jei niekas
nesugauna, žaidėjas vėl lieka „šerdimi“.

Vilkas
Žaidimo vieta – ilga ir plati aikštelė. Abiejuose jos galuose ant žemės
brėžiama po „dvarą“. Žaidėjai sustoja kuriame nors dvare. O „vilkas“ stovi
ploto vidury ir rėkia: „Kas vilko bijo?“ Visi atsako: „Niekas!“ ir bėga pro
jį į kitą dvarą. Vilkas rūpinasi kuriam nors bėgančiam nesmarkiai suduot.
Jei tas pasiseka, pamuštasis tampa vilko padėjėju, ir jie drauge gaudo kitus.
Kurį sugaus paskiausia, tas, antrąkart žaidžiant, esti vilkas.
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