
„Šimtas zuikių“ 

Gyveno kartą karalius, karalienė ir išlepinta, užsispyrusi princesė. 
o   Karalius - ėjimas kulnais. 
o   Karalienė-ėjimas puspirščiais. 
o   Princesė - paprastas žingsnis tempiant pėdą. 

Princesė užsimanė šimto zuikių ir karaliui nieko kito neliko, kaip išsiųsti šauklius į visas karalystės 
puses, pranešti, kad rūmuose reikalingas zuikių piemuo. 

o   Eina šauklys į rytus - aukštas paprastas žingsnis. 
o   Eina šauklys į vakarus - stangrus paprastas žingsnis. 
o     Eina šauklys į pietus – aukštas bėgamasis žingsnis. 
o   Eina šauklys į šiaurę - stangrus bėgamasis žingsnis.  

Šią naujieną išgirdo kaime jaunikaitis ir nusprendė keliauti į dvarą, parsisamdyti už piemenį. 
o   Eina linksmas pasišokinėdamas mišku - dvigubasis žingsnis. 

Pamatė miško viduryje senelę, kurios nosis buvo įstrigusi į kelmą. Jis paėmė lazdą, įrėmė į kelmo 
plyšį ir liepė traukti senelei nosį. Senelė traukė traukė ir išgriuvo, išvadavusi savo nosį. Jaunikaitis 
pavaišino duonos rieke, kurią turėjo įsidėjęs. Atsidėkodama senelė padovanojo jaunikaičiui 
stebuklingą dūdelę. Jai padūduosi į vieną pusę - pas tave visi atbėgs, jei į kitą - pabėgs. Jaunikaitis 
greitai pasiekė karaliaus dvarą. Karalius jam pasakė, kad jei gerai ganys gaus pusę karalystės ir 
princesę už žmoną, jei blogai - galvą nukirs. Kitą rytą piemuo papūtė dūdelę, zuikiai išsilakstė po 
visą mišką. 

o   Zuikiai - liuoksniukai (gali būti folklorinis šokis „Ty kiškelis"). Atsigulė jaunikaitis miegoti 
prie kelmo. Jam užmigus atskrido bitė prie jo ir nutūpė ant kaktos. 

o   Bitė - folklorinis šokis „Skrisk, skrisk bitute". 
o   Atėjo meška - folklorinis šokis „Meškutė". 

Bet kai jaunikaitis prabudo jos pabėgo. Į mišką atėjo, persirengusi bobute karalienė. Ji paprašė, kad 
jaunikaitis jai padovanotų vieną zuikį. Jaunikaitis atidavė, o karalienė paėmusi jį į glėbį nuskubėjo į 
rūmus. 

o   Eina karalienė - ėjimas kulnais. 
o   Skuba karalienė - trepsimasis žingsnis. 

Vakare jaunikaitis papūtė dūdelę į kitą pusę ir visi kiškiai paršokavo į rūmus paskui jį, o tas kur 
buvo karalienės kambaryje, iššoko pro langelį ir prisijungė prie visų. 

o   Kiškiai - liuoksniukai. 
 Kitą dieną kai jaunikaitis atsigulė miške pailsėti ir užmigo, atsraksėjo voverytė. 

o   Voverytė - liaunas bėgamasis žingsnis (gali būti šokis „Gintariniai riešutai"). 
o   Pradėjo lyti lietus - garsiniai rankų judesiai, vaizduojant lietų (gali būti šokis „Lietaus 

lašiukai"). 
Prabudo jaunikaitis ir žiūri ateina karalius persirengęs dieduku. Prašo zuikio. Jaunikaitis sutinka 
atiduoti zuikį už arklio pabučiavimą. Karalius išsitraukęs nosinaitę pabučiuoja arklį. Arklys net 
nusipurto. Karalius nešasi zuikį namo ir uždaro arklidėje. 

o   Eina karalius - trepsimasis žingsnis. 
Vakare pargynus namo, karalius suskaičiuoja zuikius. Vieno trūksta. Jaunikaitis papučia dūdelę ir 
zuikis atšokuoja iš arklidės prie visų. Karaliui nieko kito nelieka kaip išpildyti savo pažadą. 

o   Vestuvės — ėjimas paprastuoju žingsniu susikabinus poroje rodyklėlėmis - 8 žingsniai 
pirmyn, 8- apvedant porą aplink save). 

o   Vestuvės - folklorinis šokis „Pliauškutis". 
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