
„Stebuklinga lazdelė" 

Kartą šokavo kiškis mišku. Nepastebėjo ant tako gulinčios lazdelės, užkliuvo ir nugriuvo. 
Atsistojęs ir supykęs, numetė lazdelę į šoną, dejuodamas kam jį užgavo. 

o Kiškis - liuoksniukai (gali būti folklorinis šokis „Ty kiškelis"). 
 Pro šalį ėjo ežiukas. Pamatė lazdelę, pakėlė ją ir pasiėmė. Kiškis iš jo pradėjo šaipytis 
-kam jam reikalinga lazda. Bet ežiukas pasakė: "- Čia nepaprasta, o stebuklinga 
lazdelė". Ir jie nukeliavo  kartu link namų. 
o Ežiukas - aukštas paprastas žingsnis (gali būti šokis „Ežiukų adatos").    

Priėjo jie upelį. 
o Upelis - folklorinis šokis „Upytėlė teka". 

Kiškis įsibėgėjo ir pabandė peršokti per upelį, bet pliumptelėjo į vandenį. Ežiukas įrėmė 
lazdelę toliau nuo kranto, pasispyrė ir peršoko į kitą pusę. Kiškis tik pakraipė galvą ir 
nusistebėjo lazdele. Keliaudami toliau priėjo medį, šalia kurio cypsėjo iš lizdo iškritęs 
žvirbliukas, kuris dar nemokėjo skraidyti. Kiškis pabandė jį įkelti į lizdą, bet nepasiekė. 
Tada ežiukas paliepė kiškiui stotis prie medžio, užlipo jam ant pečių ir pasodinęs 
paukščiuką ant lazdelės galo, įkėlė jį į lizdą. Paukščiukas džiaugsmingai sumosavo 
sparneliais lizde. Netrukus parskrido jo mama su tėčiu, parnešė jam valgyti. Apsidžiaugė 
ir dėkojo ežiukui už sūnaus išgelbėjimą. Kiškis pradėjo galvoti, kad lazdelė tikrai 
stebuklinga. 

o Žvirbliai - smulkus bėgamasis žingsnis, tempiant pirštus (gali būti šokis 
„Žvirblis ir zylutė", „Žvirbliai"). 

o Kiškis ir ežiukas keliauja toliau - liuoksniukai ir aukštas paprastas žingsnis. 
Priėjo jie pievelę ir kiškis atsigulė pasnausti, o ežiukas nuėjo apsižvalgyti. 
Netikėtai atbėgo vilkas ir prispaudė kiškį su didele letena. Pamatęs tai ežiukas 
atskubėjo į pagalbą, su lazdele pradėjo mušti vilką per nugarą. Vilkas 
neapsikentęs, staugdamas pabėgo. Kiškis padėkojo ežiukui ir jo stebuklingai 
lazdelei už išgelbėjimą. Keliaujant jiems toliau, kelią pastojo aukštas kalnas. 
Kiškis nebeturėjo jėgų į jį kopti. Tada ežiukas liepė įsikabinti jam į lazdelę ir 
užtempė į kalną. O čia jau buvo ir kiškio namai. Kiškienė pasodino ežiuką prie 
stalo valgyti pyrago. 

o Pyragas - folklorinis šokis „Vestuvių pyragas", pakeičiant tekstą "Kiškienė 
kiškutėlė kepė sau pyragėlį". 

Ežiukas norėjo atiduoti kiškiui lazdelę, bet kiškis pasakė: "-Kaip tu ežiuk, be jos 
išsiversi?". Ežiukas atsakė: "- Ne lazdelė stebuklinga, bet reikia turėti protingą galvą ir 
gerą širdį". 
Refleksijai kalbama su vaikais apie jų padarytus gerus darbus draugui ar pagalbą kitam 
žmogui. Išklausoma kiekvieno vaiko. Prašoma kitai pamokai nupiešti pasakos momentą 
arba savo gero darbo atvejį. 
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