
„Katės namai" 
 

Gyveno kartą turtinga katė. Turėjo tarną katiną Vasilijų. Kartą ji laukė savo 
prabangiame name ateinančių svečių, puošdamasi prieš veidrodį, o katinas Vasilijus tvarkė 
namus. 

o   Katė prieš veidrodį - improvizacija veidrodžio principu, vaizduojant katės 
judesius. 

o   Katinas Vasilijus - aukštas paprastas žingsnis. Į jų duris pasibeldė du 
maži našlaičiai kačiukai. Jie paprašė valgyti ir pastogės. 

o   Kačiukai - folklorinis šokis „Kac kac, kačiukai". 
Bet katė įsakė katinui Vasilijui paimti šluotą ir nuvyti juos kuo toliau nuo namų. 
Vakare pradėjo rinktis svečiai. Pirmieji į duris pasibeldė gaidys ir višta. 

o   Katinas veja kačiukus - šoninis žingsnis. 
o   Gaidys - stangrus paprastas žingsnis. 
o   Višta - stangrus bėgamasis žingsnis.  

Jie apžiūrėjo naujus katės namus ir atsisėdo prie židinio. Į duris pabeldė ožkų šeimyna. 
o   Ožiai - folklorinis šokis „Oželis". 

Atėjo kiaulė. 
o   Kiaulė - trepsimasis žingsnis. 

 Svečiai susėdę prie stalo pradėjo vaišintis. Po to katė pakvietė visus pasišokti. 
o   Šokiai - kiekvienas pasirenka kokį gyvūną vaizduodamas šoks. Bet 

už lango pasigirdo lietaus garsai, lietus stiprėjo griaudėjo perkūnija. 
o   Lietus - sėdint, rankų ritminiais judesiais vaizduoti lietų. Į langą pabeldė du maži 

kačiukai, jie norėjo sušilti ir pavalgyti. Bet katė priėjusi prie lango užtraukė užuolaidas. Ir 
kačiukai liūdni nuėjo į tamsą. Visi pasilinksminę pradėjo skirstytis namo. Kai atsidarė 
lauko durys skersvėjis numetė ant stalo žvakę, nuo kurios užsidegė staltiesė, nuo staltiesės 
- baldai, nuo baldų kilimas ir visas namas pradėjo liepsnoti. Katė dar bandė šauktis svečių 
pagalbos, bet jie tik numojo ranka ir nuėjo kas sau. Atvažiavo gaisrininkai varnai. 

o   Ugnis - improvizacija šokinėjant vaizduojant ugnies šėlsmą. 
o   Varnai - aukštas bėgamasis žingsnis. 

Jie su didžiulėmis vandens žarnomis užgesino ugnį, bet iš namo beliko tik degėsių krūva. 
Katė su katinu Vasilijumi eina per kaimą prašytis kur prisiglaust. Užsuko jie į gaidžio 
trobą. Bet išėjęs gaidys pasakė, kad jo vaikai gaidžiukai peštukai labai aršūs ir gali juos 
užkapoti. Pro duris išsivcržė gaidžiukai ir pradėjo pulti kates. 

o   Gaidžiukai - smulkus bėgamasis žingsnis, tempiant pėdas, vaizduojant lesimo 
judesius, tiesia nugara. 

 Katė su katinu vos spėjo pabėgti. 
o   Bėga - platūs bėgamieji žingsniai. 

Kiaulės troboje jie pamatė daug mažų paršiukų sėdinčių aplink didelį stalą. Kiaulė jiems 
dalino košę ir visi skaniai valgė, bet katės niekas nepavaišino. 

o   Kiaulės — sėdėdami turkiškai, tiesia nugara, valgo košę. 
Katė pavargusi ir alkana nukeliavo toliau. Kai priėjo ožio namus, jis net neatidarė durų, o 
prieš jų nosis užtraukė langų užuolaidą, kaip kad katė buvo padariusi kačiukams. Vos 
pavilkdama kojas katė ir katinas Vasilijus priėjo mažą varganą trobelę. Iš jos išlindo tie 
patys du maži kačiukai ir pakvietė juos prisiglausti pas save. Sutilps visi nors ir mažai 
vietos. Apsikabinę visi keturi katinai, šiltai pramiegojo visa naktį, sapnuodami šiltus ir 
erdvius namus. O ryte kai nušvito saulė, jie nieko nelaukdami, kibo į darbą ir draugiškai 
dirbdami, pastatė naują gražų namą. Po to aplink jį linksmai pašoko. 

Šoka - šoninis žingsnis, poroje susikabinus šaudykle (gali būti folklorinis šokis 
„Suktinis").  
Pabaigoje kalbama su vaikais apie pagalbą, supratimą ir draugiškumą kito žmogaus 
atžvilgiu, kaip reikia eilgtis su ugnimi.Prašoma kitai pamokai nupiešti pasakos 
momentus. 
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