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Nuotolinio projekto/mokymo instrukcija tėvams: 

1. Skaitykite su vaikučiais apačioje pateiktą pasaką epizodais. 

2. Kiekvieną epizodą perteikite judesiu pagal nurodytą nuotrauką, o jei kartais ta nuotrauką su pateiktu 

judesiu nepatiko, drąsiai galite sukurti savo judesį  (2-3 psl.) 

3. Fiksuokite nuotrauką/video kaip jums sekėsi kiekviename pasakos epizode, ir atsiųskite man 

(loretapajaujiene@gmail.com). 

4. Kuo daugiau atsiųsite nuotraukų tuo mūsų nuotraukų mozaika bus gražesnė. 

5. Labai lauksiu Jūsų nuotraukų įgyvendinant šį projektą. 

 

 

„KARALIŠKIEJI KIŠKIAI“ 

 

1 epizodas. Gyveno kartą karalius, karalienė ir išlepinta, užsispyrusi princesė.  

2 epizodas. Princesė užsimanė šimto zuikių ir karaliui nieko kito neliko, kaip išsiųsti šauklius į visas 

karalystės puses, kad rūmuose reikalingas zuikių piemuo. 

3 epizodas. Šią naujieną išgirdo kaime jaunikaitis ir nusprendė keliauti į dvarą, parsisamdyti už 

piemenį. 

4 epizodas. 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 – galva nukris. Kitą rytą piemuo papūtė dūdelę, zuikiai išsilakstė po visą mišką. 

5 epizodas. Atsigulė jaunikaitis miegoti prie kelmo. Jam atskrido bitė prie jo ir nutūpė ant kaktos. 

6 epizodas. 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. 

7 epizodas. Vakare jaunikaitis papūtė dūdelę į kitą pusę ir visi zuikių paršokavo į rūmus paskui jį, 

o tas kur buvo karalienės kambaryje, iššoko pro langelį ir prisijungė prie visų. 

8 epizodas. Kitą dieną kai jaunikaitis atsigulė miške pailsėti ir užmigo, atsraksėjo voverytė. 

9 epizodas. 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. 

10 epizodas. 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. 

PASAKOS JUDESIAI EPIZODAIS 

 

 

 



Judesio pasaka 

„KARALIŠKIEJI KIŠKIAI“ 

 

1 epizodas. Gyveno kartą karalius, karalienė ir išlepinta, užsispyrusi princesė. 
Atlikite ėjimo žingsnius (kiekvieną ėjimą keletą kartų per kambarį) 

 

Karalius - ėjimas kulnais        Karalienė – ėjimas puspirščiais    Princesė – paprastas žingsnis tempiant pėdą 

 

 

2 epizodas. Princesė užsimanė šimto zuikių ir karaliui nieko kito neliko, kaip išsiųsti šauklius 

į visas karalystės puses, kad rūmuose reikalingas zuikių piemuo. 
Atlikite ėjimo žingsnius (kiekvieną ėjimą keletą kartų per kambarį) 

 

Eina šauklys į rytus – aukštas paprastas žingsnis.    Eina šauklys į vakarus – fiksuotas(kaip kareivio) žingsnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eina  šauklys į pietus – tas pats tik bėgte.                           Eina šauklys į šiaurę – tas pats tik bėgte.  

 

3 epizodas. Šią naujieną išgirdo kaime jaunikaitis ir nusprendė keliauti į dvarą, 

parsisamdyti už piemenį. 

 
Eina linksmas pasišokinėdamas mišku – dvigubasis žingsnis atrodo taip (spausk čia) 

https://www.youtube.com/watch?v=PX76Jcwpg5A šokite pagal šią muziką (spausk čia) 

https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44&list=PLwk_rFn7C9VtgTRApoO8rzgU9ioU-SG5b&index=6  

 

4 epizodas. 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=PX76Jcwpg5A
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44&list=PLwk_rFn7C9VtgTRApoO8rzgU9ioU-SG5b&index=6


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 – galva nukris. Kitą rytą 

piemuo papūtė dūdelę, zuikiai išsilakstė po visą mišką. 

 

Išsilakstė zuikiai - šokinėja suglaustomis kojomis (taip pašokinėkite keletą kartų per kambarį) 

 

5 epizodas. Atsigulė jaunikaitis miegoti prie kelmo. Jam atskrido bitė prie jo ir nutūpė ant 

kaktos. 

 
Bitė skrenda – susikabinkite krepšeliu per priekį, ir kartu šokite bei dainuokite Bitute pilkoji 

jums padės ši nuoroda (spausk čia) 

https://www.youtube.com/watch?v=HZU-hlg-

6CI&list=PLnlP3dVzUqgylbsLtPA3g2potL_cqb7Ym&index=3 

 

Atėjo meška – meškutė ateina plačiomis rankomis ir kojomis judėk pagal šią muziką 

(spausk čia) https://www.youtube.com/watch?v=SCDAwgSTDPY 

 

6 epizodas. 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. 
Atlikite ėjimo žingsnius (kiekvieną ėjimą keletą kartų per kambarį) 

 
Eina karalienė - pasistiebus   Skuba karalienė – tas pats tik greitai. 

 

 

 

 

7 epizodas. 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. 

 
Kiškiai – tas pats kaip 4 epizode, šokinėja suglaustomis kojomis (taip pašokinėkite keletą kartų per kambarį). 

 

8 epizodas. Kitą dieną kai jaunikaitis atsigulė miške pailsėti ir užmigo, atsraksėjo voverytė. 
Atlikite ėjimo/bėgimo žingsnius (kiekvieną ėjimą keletą kartų per kambarį) 

 
Voverytė bėga – liaunu bėgamuoju žingsniu (spausk čia) https://www.youtube.com/watch?v=TP3d2PPWILQ, 

pagal šią muziką (spausk čia)  

https://www.youtube.com/watch?v=8cAZ-6O7gIA&list=RDEMn5nCty9YyJr6vaXDmp2wAg&start_radio=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZU-hlg-6CI&list=PLnlP3dVzUqgylbsLtPA3g2potL_cqb7Ym&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HZU-hlg-6CI&list=PLnlP3dVzUqgylbsLtPA3g2potL_cqb7Ym&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SCDAwgSTDPY
https://www.youtube.com/watch?v=TP3d2PPWILQ
https://www.youtube.com/watch?v=8cAZ-6O7gIA&list=RDEMn5nCty9YyJr6vaXDmp2wAg&start_radio=1


Pradėjo lyti lietus – garsiniai rankų judesiai, vaizduojant lietų – barbenkite pirštų 

galiukais į grindinį. 

 

9 epizodas. 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. 
Atlikite ėjimo žingsnius (kiekvieną ėjimą keletą kartų per kambarį) 

 
Eina karalius – ėjimas kulnais, t.p. kaip 1 epizode.  
 

10 epizodas. 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. 
Atlikite šį junginį keletą kartų. 

 
Vestuvės – ėjimas paprastuoju žingsniu susikabinus poroje – paprastai į parankes ir taip eiti 

pirmyn 8 žingsnius, galiausiai per 8 žingsnius – apvedant porą aplink save. 

 

Vestuvių šokis – liet.l. šokis „Malūnėlis“ pamėginkite šokti pagal šį šokį (spausk čia) 

https://www.youtube.com/watch?v=OttJ8TsqloM, šokite su visais savo šeimos nariais, sudėtingesnius judesius 

savo nuožiūra supaprastinkite (pvz.vietoj polkos – tiesiog sukitės susikabinę aplinkui). 

 

 

 

 

KŪRYBINGŲ IR SMAGIŲ JUMS AKIMIRKŲ IR LIKITE SVEIKI ;-) 
 

Jūsų vaikučių meninio ugdymo mokyt. Loreta Pajaujienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuos uždavinius padėjo įgyvendinti: 

 choreografijos mokytoja ekspertė Idalijos Braškytės rekomendacijos. 

 senoji animacija – “Karališkieji kiškiai” 

 iliustruoti padėjo google naudoti paveiklėliai bei 

 savanoriai Žygimantas ir Svajūnas. 

 muzika ir vaizdinė medžiaga paimta iš youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=OttJ8TsqloM

