"Batuotas Katinas"
Gyveno kartą malūninkas.
o Malūnas - folklorinis šokis „Malūnėlis". Turėjo tris sūnūs, kurie buvo dar maži
berniukai ir mėgo žaisti su kitais kaimo vaikais.
o Šokis - „Išdaigininkai".
Bet bėgo metai ir malūninkas mirė. Paliko sūnums palikimą. Vyriausiajam malūną.
o Folklorinis šokis - „Zur zur malūnėlis".
Viduriniam- asilą. Su juo galės vežioti miltus.
o Aukštas bėgamasis ir liaunas bėgamasis žingsnis poroje susikabinus vežimėliais.
Jauniausiajam - katiną. Pasiuvo katinui batus.
o Folklorinis šokis „Čeverykai". Apsiavęs batais ir užsiėjęs skrybėlę, katinas
išėjo į mišką medžioti. Paspendė spąstus.
o Katinas išdidus eina su naujais batais - aukštas paprastas žingsnis.
o Atšokavo kiškiai - liuoksniukai šeštoje pozicijoje.
Pagavęs kiškius, katinas nunešė juos karaliui.
o Katinas eina - dvigubuoju žingsniu.
Karalius padėkojo už dovanas katino šeimininkui Markizui Karabasui. Kitą dieną katinas miške
medžiojo kurapkas.
o Atskrenda kurapkos - smulkus bėgamasis žingsnis (gali būti šokis „Žvirbliai").
Karalius padėkojęs už dovanas, sumanė aplankyti katino šeimininko pilį, apžiūrėti jo valdas.
o Katinas bėga prieš karaliaus ir princesės karietą- platus bėgamasis žingsnis.
o Važiuoja karaliaus karieta - trepsimasis žingsnis poroje susikabinus vežimėliais.
o Katinas pamato miške medkirčius - pjauna malkas (susikabinus krepšeliu, pasisukę vienas i
kitą poroje).
Katinas buvo prigrąsinęs medkirčius, sakyti kad šitas miškas priklauso Markizui Karabasui. Jie taip
ir atsakė, kai karalius paklausė. Katinas toliau skuba per laukus. Pamato pjovėjus ir grėbėjas, gąsdina
juos, kad užleis laukus pelėmis, jei jie nepasakys karaliui, kad šitas laukas priklauso Markizui
Karabasui.
o Pjovėjai, grėbėjos - trumpas intarpas iš folklorinio šokio „Pjoviau šieną".
Kad gautų gražius drabužius, katinas liepė savo šeimininkui šokti į upę ir apsimesti skęstančiu.
Privažiavęs karalius liepė tarnams išgelbėti ir aprengti Markizą Karabasą (kadangi jo rūbus ,pasak
katino, buvo pagrobę plėšikai). Gražiai aprengtas jaunikaitis labai patiko princesei. Karalius
pakvietė jį į savo karietą. Katinas nuskubėjo pirma jų į žmogėdros pilį. Čia paprašė žmogėdrą
pasiversti.
o Liūtu – improvizacija.
o Drambliu - improvizacija.
o Pelyte - improvizacija (gali būti smulkus bėgamasis žingsnelis).
Katinas nieko nelaukęs pagavo pelę ir prarijo. Tada paėmęs stebuklingą lazdelę, pavertė niūrią
žmogėdros pilį i gražius rūmus. Atvažiavę karalius, princesė ir Markizas Karabasas, iškėlė rūmuose
vestuves.
o Vestuvės - paprastasis žingsnis poroje susikabinus rodyklėlėm.
o Pasilinksminimas - folklorinis šokis „Pliauškutis".
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