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VĖJO MALŪNĖLIS 

Pirmasis Variantas  

 

Rūtos Narijauskaitės choreografija 

Astos Paulauskienės aranžuota muzika 

 

PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

 

XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks vaikų grupės. Šventėje bus naudojami du šokio variantai.  
Pirmasis Variantas bus šokamas kai kurių grupių, kuriuos turi pilnas aštuonias poras.  Antrasis 
Variantas pritaikytas kad galėtų atlikti bet koks skaičius šokėjų, ir šventėje grupės bus jungiamos 
į įvairių dydžių ratus. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Žingsnis Nr. 1 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. Atliekamas grojant 1-ąją muzikos dalį. Trunka 4 taktų. 
Susideda iš dvigubųjų žingsnių ir smulkių bėgamųjų žingsnių 

1-2 taktas 

Pradedant dešine koja šokti 4 dvigubuosius žingsnius. Dešine ranka laikyti aukštai iškeltą 
malūnėlį (kartais reikės malūnėlį laikyti ir kaire ranka). 

3-4 taktas 

Šokti 8 smulkius bėgamuosius žingsnius, dešine ranka sukti malūnėlį iš atgal žemai į priekį ir 
aukštyn.  

Toliau derinį kartoti iš pradžių. 

Žingsnis Nr. 2 

Pradinė padėtis—poroje šokėjai stovi vienas prieš kitą, susikabinę abiem sukryžiuotom rankom.  
Dešine ranka laiko malūnėlius.  Žingsnis atliekamas grojant 2-ąją muzikos dalį.  Susideda iš 
pristatomojo žingsnio, krisnio, ir dvigubųjų žingsniu. 

1 taktas 

„viens-ir“ - merginos, pradedant dešine koja, pasistiebus žengia pristatomąjį žingsnį į dešinę. 
Berniukai, pradedant kairę koją, pasistiebus žengia pristatomąjį žingsnį į kairę. 

„du“ - merginos šoką krisnį į dešinę, kaire koja pritraukti prie dešinės kojos kulkšnies.  Berniukai 
šoką krisnį į kairę, dešinę koją pritraukia prie kairės kojos kulkšnies.  Kūnu truputi pasvirti į šoną 
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ir malūnėlį palenkti į merginų dešinę. 

„ir“ - išlikti skaičiaus „du“ padėtyje. 

2 taktas 

Kartoti 1 takto judesius, tik viską šokti į priešingą pusę. 

3-4 taktas 

Mergaitės abiem rankom paima malūnėlį, iškelia jį į viršų ir 4 dvigubaisiais žingsniais apsisuka 
vietoje 1 karta per dešinį petį.  Berniukai šoka 4 dvigubuosius žingsnius vietoje, rankas laiko ant 
juosmens. 

5 taktas  

Kartoti 2 takto judesius (merginos kairėn). 

6 taktas 

Kartoti 1 takto judesius (merginos dešinėn). 

7-8 taktas 

Kartoti 3-4 taktų judesius, tik dabar malūnėlį paima berniukai ir sukasi dvigubuoju žingsniu per 
dešinį petį.  Mergaitės šoka dvigubąjį žingsnį vietoje, rankos už sijonų. 

Žingsnis Nr. 3 

Pradinė padėtis—stovėti poroje vienas prieš kitą. Berniukai abiem rankom laiko aukštai iškeltus 
malūnėlius.  Mergaičių rankos už sijonų.  Žingsnis atliekamas grojant 2 muzikos dalį.  Susideda 
iš paprastųjų žingsnių, krisnio ir dvigubųjų žingsnių. 

1 taktas 

„viens-ir“ - pradedant dešine koja pasistiebus šokti du paprastus žingsnius pirmyn vienas link 
kito.  Berniukai abiem rankom laiko iškėlę malūnėlį. 

„du“ - dešine koja krisnis pirmyn, kairę koją pritraukti prie dešinės kojos kulkšnies.  Berniukai 
malūnėlį nuleidžia pirmyn ir atiduoda mergaitėms. 

„ir“ - išlaikyti skaičiaus „du“ padėtį. 

2 taktas 

„viens-ir“ - pradedant kaire koja pasistiebus šokti du paprastuosius žingsnius atgal.  Mergaitės 
malūnėlį laiko prieš save. 

„du“ - krisnis atgal kaire koja, dešinę koją pritraukti prie kairės kojos kulkšnies. 

„ir“ - išlaikyti skaičiaus „du“ padėtį. 

3-4 taktas 

Šokti 4 dvigubuosius žingsnius, berniukai vietoje, mergaitės abiem rankom iškelia malūnėlį į 
viršų ir dvigubuoju žingsniu apsisuka 1 kartą vietoje per dešinį petį. 

5-8 taktas 

Kartoti 1-4 taktų judesius, tik dabar mergaitės malūnėlį atiduoda berniukams.  Berniukai 
dvigubuoju žingsniu sukasi vietoje per dešinį petį. 
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ŠOKIO EIGA 

Berniukų atėjimas (8 taktai) 

Grojama muzikos įžanga. 

Šokio pradžiai 1-4 poros sustoja kairiajame užkulisyje, 5-8 poros—dešiniajame. Grojant įžangai 
8 tkt. berniukai subėga į sceną žaisdami su vėjo malūnėliais. Pabaigoje berniukai sustoja į dvi 
žvaigždutes (1 pieš). 

Mergaičių atėjimas (16tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Berniukai šoka žingsnį Nr. 1. Mergaitės susikabinusios paprastai žemai dvigubuoju žingsniu 
šoka aplink berniukus aštuoniuke. Linijos keičiasi nugaromis (2,3 pieš.). Berniukai šoka 
susikabinę žvaigždute. 15-16 takte, 1 ir 5 berniukai bei 4 ir 8 mergaitės suveda į linijas (4 pieš.). 

Malūnėlių dovanojimas (8tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Šokamas žingsnis Nr. 3 (4pieš.).  

Pirmasis pragrojimas (4tkt.) 

Grojama įžangos 5-8 taktai. 

Poros susikabina abiem ištiestom sukryžiuotom rankom, malūnėlį abu šokėjai laiko dešine ranka 
ir 8 dvigubaisiais žingsniai sukasi vietoje (5 pieš.). Pabaigoje nušoka (6 pieš.). 1-4 berniukai 
nuošokio metu malūnėlį perima į kairę ranką, 5-8 į dešinę ranką. 1-4 mergaitės dešinę ranka 
uždeda ant berniuko dešinio peties, 5-8 mergaitės kairę ranką ant berniuko kario peties. 

Pirmasis pasišokimas (16tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokant žingsnį Nr. l šokėjai sušoka į dvi kolonas (6,7 pieš.). 

9-10 taktas 

Šokant du šoninius žingsnius ir nuošokį linijos prasikeičia vietomis (7 pieš.). Berniukai 
malūnėlius laiko aukštai iškeltus abiem rankom. 

11-12 taktas 

Kartoti 9-10 takto judesius į kitą pusę (8 pieš.). 

13-14 taktas 

Kartoti 9-10 takto judesius, tik šį kartą visi sušoka į vieną liniją (9 pieš.). 

15-16 taktas 

Keturiais dvigubaisiais žingsniais poros sugrįžta į savo puses iš kur pradėjo šokti. 4 ir 8 poros 
keturiais dvigubaisiais šoka į priekį (l0 pieš.). Pabaigoje visi nušoka vienas priešais kitą ir poroje 
susikabina sukryžiuotom rankom (11 pieš.). 
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Pirmasis šokis su malūnėliais (8tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Šokamas žingsnis Nr. 2 (1 lpieš.) 

Antrasis pragrojimas (4tkt) 

Grojama įžangos 5-8 taktai. 

8 dvigubaisiais žingsniais poros sukasi  susikabinus abiem sukryžiuotom rankom (12pieš.). 
Pabaigoje nušokti (13pieš.). Poroje šokėjai susikabina paprastai žemai, laisva ranka mergaitės 
paima aukštai iškeltą malūnėlį. 

Antrasis pasišokimas (16tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Šokti žingsnį Nr. 1, pabaigoje 1 ir 5 poros išveda į dvi įstrižaines (14pieš.) 

Antrasis šokis su malūnėliais (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Šokti žingsnį Nr. 2. Žingsnį pradėti į centrą ir pirma sukasi 5-8 mergaitės ir 1-4 berniukai (15 
pieš.). Kartojant viskas atvirkščiai: pradėti žingsnį į išorę (16 pieš.) ir sukasi mergaitės bei 5-8 
berniukai. 

Trečiasis pragrojimas (4tkt.) 

Grojama įžangos 5-8 taktai. 

Kaip ir per kitus pragrojimus šokėjai sukantis dvigubuoju žingsniu pereina į ratą (16, 17 pieš.) 
Berniukai centriniame ratelyje uždeda kairę ranką ant priešais stovinčio berniuko kairio peties. 
Su savo porininke susikabina paprastai žemai, dešine ranka aukštai iškeltus malūnėlius laiko 
mergaitės (17 pieš.) 

Trečiasis pasišokimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Šokamas žingsnis Nr. l (17 pieš.). Pabaigoje išvedama į liniją (18 pieš.) 

Trečiasis šokis su malūnėliais (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Šokamas žingsnis Nr. 2 (18 pieš.) 

Išėjimas (8 tkt.) 

Grojama pabaiga 

Visi šokėjai poroje žaisdami su malūnėliais išbėga į užkulisius. 
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