
Žalnieriukas 
(Pakeitimai) 

Žalnieriukas bus šokamas iškart po “ Striuks Buks”. 

Berniukai guli ant grindų. Jie guledami atriša maišo raištelį. Atbėga mergaitės. 
Kiekviena rankoje turi po dvi lazdeles. Pribėgusios prie savo partnerio, jos nutraukia 
maiša ir pamato, kad čia jokie kaukai, o jų draugai. Jos atiduoda vieną lazdelę savo 
partneriui, o maišus sumeta i kvadrato  centrą. Berniukai susėda ant maišų, ratuku 
pasisukę į išorę.


365 puslapis


Subėgimas (16 tkt. ) 
Grojama pirmoji muzikos dalis


Mergaitės ratu viena paskui kitą šoka pirmąjį žingsnį ratu dešinėn.

15 taktą visos mergaiės dviem bėgamaisiais žingsniais pasisuka puse rato per kairį petį 
ir atsigrežia i savo partnerį. Tuo pat metu berniukai atsistoja ir 16 taktą visi sudaužia du 
kartus lazdele i grindis.


374-376 puslapis


Istrižainės ( 16 tkt. ) 
Grojama antroji muzikos dalis

Šokėjai visą figūrą šoka pirmuoju žingsniu.


1 - 2 taktas 
Taip kaip aprašyta aprašyme.


3 - 4 taktas 
Visi apsisuka vietoje puse rato per dešinį petį ir sudaužia lazdele i grindis poroje vienas 
prieš kitą.


5 - 6 taktas 
Šokejai vėl poroje prasikeičia dešiniais pečiais. Lazdele į grindis sudaužia mergaitė 
prieš mergaite, o berniukai į išorę.


7 - 8 taktas 
Visi apsisuka vietoje puse rato per dešinį petį ir sudaužia lazdele i grindis poroje vienas 
prieš kitą.




9 - 14 taktas 
Kartoti 1 - 6 taktų judesius dar kartą.


15 - 16 taktas 
Šokejai keturiais dvigubaisiais žingsniais pavieniui pereina I keturias eiles.


Antrasis pasišokimas eilėse ( 16 tkt. ) 
Grojama pirmoji a muzikos dalis


1 - 16 taktas

Šokant antruoju žingsniu, visi pakartoja pasikeitimo istrižainėse judesius. Tik visi tie 
šokėjai nušokę į kraštus ir atsigrįžę į išorę turi sumušti lazdele į grindis.


Kaip ir istrižainėse, keičiames tik su savo pora.


381-382 puslapis


Berniukų šuoliai (16 tkt.) 
Grojama penktoji muzikos dalis


Šioje dalyje ir pirmieji ir antrieji berniukai šoka penkto žingsnio antrą varianta.

Tik lazdeles nepersoka. Soka du paprastus liuoksnius ir viena liauna lioksni , laikydami 
lazdele abiejomis istiestomis rankomis krutines aukstyje.


