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Šokis sukurtas remiantis žemaitiškais folkloriniais šokiais „Pukietka“, „Skarytė“ ir „Gryčikė“. 
„Pukietką“ jaunimas šokdavo gegužinėse, patalkiuose, vakaruškose. Pagrindinė šokio figūra—
vadinamieji vežimėliai, t. y. šokama susikabinus po keturis, kojomis braukiant į priekį ir į šoną; 
antroje muzikos dalyje, nepaleidus sukabintų rankų, keičiamasi vietomis. Kitų dviejų šokių—
„Skarytės“ ir „Gryčikės“—panaudoti tik muzikiniai ir choreografiniai motyvai. 

Šokis skirtas jaunių šokių grupėms, bet gali šokti ir jaunuoliai. 

Šokiui reikalingos aštuonios skaros, vienai porai—viena trikampiu sulenkta didelė skara. 

Muzika penkių dalių po 16 taktų su dviejų taktų įžanga. Metras—2/4. Grojama tokia tvarka: 1, 2, 
3, 1, 5, 4, 3, 1. „Pukietką“ pirmą kartą scenoje 2008 m. pašoko Plungės kultūros centro vaikų 
liaudiškų šokių studijos „Mažasis Suvartukas“ šokėjai. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Parbėk, laivuži“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį 
atliks jaunių grupės.  Šokio kompozicija pritaikyta šokti aikštėje, su tam tikrais palengvinimais, 
bus išdalinta po šokių kursų. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Pirmasis Skarytės junginys 

Šokamas poromis. Junginį sudaro du bėgtinės polkos žingsniai ir stryksniai. Trunka 4 taktus ir 
atliekamas grojant pirmąją muzikos dalį. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi vienas šalia kito pasisukę šokimo kryptimi, susikabinę per 
skarą; mergaitė kaire ranka laiko vieną trikampės skaros kampą, berniukas dešine—kitą. Skara 
įtempta. 

Prieštaktyje rankas su skara pakelti atgal sulig pečiais. 

1 taktas 

„Viens ir du“ - poros šokėjams, pradedant išorinėmis kojomis, šokti bėgtinės polkos žingsnį 
pirmyn, stryksniu („du“) nusisukti vienam nuo kito. Per visą taktą rankas su skara pro apačią 
puslankiu kelti pirmyn sulig pečiais. 
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2 taktas 

Pakartoti 1 takto judesius, tik pradėti vidinėmis kojomis ir grįžti į pradinę padėtį, rankas su skara 
pro apačią puslankiu atgal pakelti sulig pečiais. 

3 taktas 

Šokti du stryksnius pirmyn, apsisukant visą ratuką (mergaitei per kairį petį, berniukui—per 
dešinį), ir perkelti skarą per galvas. 

4 taktas 

Šokti du stryksnius pirmyn, rankas su skara supant šokimo kryptimi ir atgal. 

Junginį pakartoti nuo pradžios. 

Pirmasis Skarytės junginys be pasisukimo 

Šokamas poromis. Junginį sudaro du bėgtinės polkos žingsniai ir stryksniai. Trunka 4 taktus ir 
atliekamas grojant pirmąją muzikos dalį. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi vienas šalia kito pasisukę šokimo kryptimi, susikabinę per 
skarą; mergaitė kaire ranka laiko vieną trikampės skaros kampą, berniukas dešine—kitą. Skara 
įtempta. 

Prieštaktyje rankas su skara pakelti atgal sulig pečiais. 

1 taktas 

„Viens ir du“ - poros šokėjams, pradedant išorinėmis kojomis, šokti bėgtinės polkos žingsnį 
pirmyn, stryksniu („du“) nusisukti vienam nuo kito. Per visą taktą rankas su skara pro apačią 
puslankiu kelti pirmyn sulig pečiais. 

2 taktas 

Pakartoti 1 takto judesius, tik pradėti vidinėmis kojomis ir grįžti į pradinę padėtį, rankas su skara 
pro apačią puslankiu atgal pakelti sulig pečiais. 

3-4 taktas 

Šokti 4 stryksnius pirmyn, rankas su skara supant šokimo kryptimi ir atgal. 

Junginį pakartoti nuo pradžios. 

Antrasis Skarytės junginys 

Jį sudaro bėgtinės polkos žingsniai ir stryksniai. Junginys trunka taktus ir atliekamas grojant 
pirmąją muzikos dalį.  

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi vienas šalia kito pasisukę šokimo kryptimi, susikabinę per 
skarą; mergaitė kaire ranka laiko vieną trikampės skaros kampą, berniukas dešine—kitą. Skara 
įtempta. 

Prieštaktyje rankas su skara pakelti atgal sulig pečiais. 

1 taktas 

Poros šokėjams, pradedant išorinėmis kojomis, šokti bėgtinės polkos žingsnį, apsisukant visą 
ratuką (mergaitei per dešinį petį, berniukui—per kairį), skarą, sukant lanku, perkelti per galvas. 
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2 taktas 

Pasisukus vienam į kitą, šokti du dvigubuosius žingsnius vietoje, rankas su skara supant į poros 
išorę ir atgal. 

3-4 taktas 

Pakartoti 1-2 takto judesius, tik pradėti kita koja ir suktis į kitą pusę 

Pukietkos žingsnis 

Junginys trunka taktus ir atliekamas grojant antrąją muzikos dalį.  

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi vienas šalia kito pasisukę šokimo kryptimi, susikabinę per 
skarą; mergaitė kaire ranka laiko vieną trikampės skaros kampą, berniukas dešine—kitą. Skara 
įtempta. 

1 taktas 

„Viens“ - poros šokėjams išorines kojas ištiesti pirmyn, statant pirštais ant žemės ir pritupiant; 

„du“  - tas pačias tiesias kojas vesti į šoną ir atsitiesti. 

2 taktas 

„Viens ir du“ - sutrepsėti vietoje tris kartus. 

3-4 taktas 

Poros šokėjams, nepaleidžiant susikabinimo per skarą, šokti du polkos žingsnius pirmyn. 

Junginį pakartoti nuo pradžios pradedant kita koja. 

Pirmasis skaros prisimatavimas 

Šoka tik mergaitės. 

Junginį sudaro tūpsniai, pristatomieji ir trigubieji žingsniai apsisukant. Trunka 8 taktus ir 
atliekamas grojant penktąją muzikos dalį. 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. Mergaitė stovi pasisukusi šokimo kryptimi, abiem rankomis 
laiko skarą už kampų priešais save sulig krūtine. 

1 taktas 

Tūptelti vietoje abiem kojomis, iškeliant dešinę ranką su skara sulig galva. 

2 taktas 

Pakartoti 1 takto judesį, tik kelti kitą ranką. 

3 taktas 

Šokti vieną pristatomąjį žingsnį dešine koja pirmyn, ir pasistiebiant pakelti skarą aukštai prieš 
save. 

4 taktas 

Šokti vieną pristatomąjį žingsnį atgal dešine koja, o rankas su skara nuleisti prieš save krūtinės 
aukštyje. 

5-6 taktas 
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Pradedant kaire koja, šokti trigubąjį žingsnį, sukantis pusę mažo ratuko į dešinę; kaire ranka 
skaros kampą leisti žemyn, o dešine siaustis per pečius. 

7-8 taktas 

Pradedant dešine koja, šokti dar vieną trigubąjį žingsnį, apsisukant dar pusę ratuko; keliant kairę 
ranką nusiimti skarą ir grąžinti į pradinę padėtį. 

Junginį pakartoti, tik, pradedant kita ranka ir koja, šokti į kitą pusę. 

Antrasis skaros prisimatavimas 

Šoka tik mergaitės. Junginį sudaro Lenciūgėlio1 žingsnis, polkos žingsnis sukantis ir 
sutrepsėjimas.  Junginys trunka 4 taktus ir atliekamas grojant ketvirtąją muzikos dalį. 

Pradinė padėtis—normali stovėsena.  

Vienas žingsnis trunka du taktus. 

1-2 taktas 

Pradedant dešine koja ir pastatant karį kulną, šokti Lenciūgėlio žingsnį vietoje nekeičiant rankų 
padėties.  1 taktą šokama vietoje spyruoklinį žingsnį, 2 taktą sutrepsima vietoje tris kartus.  
Rankose skara laikom už abiejų kampų priešais save įstrižai (dešinė ranka aukščiau, kairė—
žemai). 

3-4 taktas 

Pradedant dešine koja, dviem polkos žingsniais apsisukti vietoje per dešinį petį visą ratuką, 
perkeliant skarą per galvą kaip per pirmąjį skaros prisimatavimą. 

5-8 taktas 

Jungini pakartoti, tik pradėti kita koja, iškelti kairį scenos kampą, ir suktis per kitą petį. 

Pastaba: Šokių kursuose nebuvo nufilmuota kad antrasis skaros prisimatavimas kartojamas kita 
koja.  Reikia šokti taip kaip aprašyta, 5-8 pradedant kaire koja. 

Besigrožinčių berniukų junginys 

Šoka tik berniukai. 

Jį sudaro šoniniai žingsniai, nuošokis ir Lenciūgėlio žingsnis. Junginys trunka 4 taktus ir 
atliekamas grojant ketvirtąją muzikos dalį. 

Pradinė padėtis—šokėjas stovi pasisukęs dešiniu petimi šokimo kryptimi, rankos ant juosmens. 

1-2 taktas 

Pradedant dešine koja, šokti du šoninius žingsnius ir nuošokį. 

3-4 taktas 

Pradedant dešine koja, šokti Lenciūgėlio žingsnį vietoje. 

Junginį pakartoti, tik pradėti kita koja ir judėti į kitą pusę. 

                                            
1 Lenciūgėlio žingsnį sudaro spyruoklinis žingsnis ir sutrepsėjimas. 
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ŠOKIO EIGA 

1-4 šokėjų pora stovi scenos gilumos dešinėje už kulisų, 5-8—priekyje už kulisų kairėje (1 
brėž.). 

Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Šokėjų poros šoka keturis kartus pirmąjį Skarytės junginį be pasisukimo ratu dešinėn (1 brėž.). 

Pabaigoje poros susikabina po keturis „vežimėliais“, t. y. poros šokėjai vidinėmis rankomis 
susikabinę per skarą, o su kitos poros šokėju, esančiu priekyje ar už nugaros,—paprastai žemai 
(2 brėž.). 

 

Pukietka rate (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Pradėdami išorinėmis kojomis, šokėjų „vežimėliai“ šoka Pukietkos žingsnio 1-2 takto judesius. 

3-4 taktas 

Nepaleisdamos sukabintų rankų, „vežimėlius“ sudarančios poros šoka du polkos žingsnius 
trepsėdamos ir keisdamos vietomis: nelyginės poros lenda pro lyginių vartelius, o lyginės, 
nepaleisdamos per skarą sukabintų rankų, „išvirkščiai“ šoka j jų vietas (2 brėž.). 

5-8 taktas 

Pradėdami kita koja, šokėjai pakartoja 1-4 takto judesius, tik pro vartelius lenda kitos poros (3 
brėž.). Neišardydami „vežimėlių“, baigia pasisukę į vidų; lyginių porų šokėjai skarą perima į kitą 
ranką (4 brėž). 
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9-10 taktas 

Porų ketvertukai šoka Pukietkos žingsnio 1-2 takto judesius.  

11-12 taktas 

Berniukai lenda pro mergaičių sudarytus vartelius ir, paleidę tik tarpusavyje sukabintas rankas, 
šoka atgal į savo vietas. 

Mergaitės, pro vartelius praleidusios berniukus, taip pat pralenda (išsisuka) pro pačių pakeltas 
rankas (4 brėž.). 

13-16 taktas 

Šokėjai pakartoja 9-12 takto judesius, tik dabar lenda mergaitės. Visi baigia sustoję ratu, kaip 
parodyta 5 brėžinyje. 

Pirmasis įsisupimas į skarą (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros šoka vieną „Lenciūgėlio" žingsnį (mergaitės pradeda dešine koja, berniukai—kaire) ir 
trepsėtinės polkos žingsniu juda ratu dešinėn (5 brėž.). 

3-4 taktas 

Mergaitės, nepaleisdamos su porininku per skarą sukabintų rankų, dviem trepsėtinės polkos 
žingsniais per kairį petį įsisupa į skarą ir berniuko glėbį (5 brėž.).  Berniukai šoka pirmyn 
trepsėtinės polkos žingsniu. 
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5-6 taktas 

Poros šoka du trepsėtinės polkos žingsnius ratu dešinėn. 

7-8 taktas 

Poroms judant pirmyn ratu, tuo pačiu žingsniu mergaitės išsisupa iš skaros.  Berniukai šoka 
pirmyn trepsėtinės polkos žingsniu ir padeda mergaitei suktis. 

9-10 taktas 

Šokėjai, judėdami ratu dešinėn, pakartoja 1-2 takto judesius. 

11-12 taktas 

Abu šokėjai dviem trepsėtinės polkos žingsniais įsisupa į skarą: mergaitė per kairį petį, 
berniukas—per dešinį, ir susikabina paprastai suapvalintom išorinėm rankom krutinės aukštyje. 

Pastaba: Šis susikabinimo pakeitimas šokių kursuose nebuvo nufilmuotas. 

13-14 taktas 

Poros dviem trepsėtinės polkos žingsniais apsisuka vietoje visą ratuką kairėn. 

15-16 taktas 

Laikydami skarą poros šokėjai dviem polkos žingsniais išsisupa iš skaros; visi lieka poromis ratu 
pasisukę kairiu petimi į centrą (5 brėž.). 

Skaros supimas eilėmis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Poros du kartus šoka pirmąjį Skarytės junginį ratu dešinėn ir baigia dviejose eilėse pasisukę į 
žiūrovus. 

9-16 taktas 

Poros du kartus šoka antrąjį Skarytės junginį, tik vienos pradeda šokti į gilumą, kitos—į žiūrovus 
(6 brėž.). 

Pabaigoje mergaitės abiem rankomis perima iš berniukų skaras ir, laikydamos priešais save 
kampu žemyn, paėjėją žiūrovų link. 

 

Pirmasis grožėjimasis skara (16 tkt.) 

Grojama penktoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 
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Mergaitės šoka pirmojo skaros prisimatavimo 1-4 takto judesius. Berniukai, stebėdami šokančias 
mergaites, eina pavieniui paprastuoju žingsniu scenos gilumos link ir, sudarę vieną eilę, visi 
susikabina rankomis virš alkūnių (7 brėž.). 

 

5-8 taktas 

Mergaitės šoka pirmojo skaros prisimatavimo 5-8 takto judesius. 

Visi berniukai pasvyra į dešinę, į kairę, šoka vieną pristatomąjį bei paprastąjį žingsnį pasvirdami 
dešinėn (8 brėž.). 

 

9-12 taktas 

Mergaitės šoka pirmojo skaros prisimatavimo 1-4 takto judesius. Berniukai pakartoja 5-8 takto 
žingsnius, tik pradeda kita koja ir juda kairėn. 

13-16 taktas 

Mergaitės šoka pirmojo skaros prisimatavimo 5-8 takto judesius. Berniukai, paleidę sukabintas 
rankas, paprastuoju žingsniu grįžta prie savo porininkių ir atsistoja joms iš kairės (9 brėž.). 

 

Antrasis grožėjimasis skara (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Mergaitės šoka antrąjį skaros prisimatavimą du kartus. 

Berniukai pavieniui šoka už savo mergaičių besigrožinčių berniukų junginiu dešinėn ir kairėn, 
tarsi grožėtųsi mergaitėmis (9 brėž.). Pabaigoje berniukai dešine ranka suima vieną skaros 
kampą. Mergaitė, kaire ranka laikydama skarą, lieka savo porininkui iš dešinės. Visos poros 
pasisukusios į žiūrovus. 

Pastaba: Šokių kursuose buvo nufilmuota kad merginos visada pradeda žingsnį dešinėn.  Reikia 
šokti kaip aprašyta—tai dešinėn, tai kairėn, ir vėl dešinėn ir kairėn. 
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Antrasis įsisupimas į skarą (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Šokėjų poros pakartoja pirmojo įsisupimo į skarą judesius, tik, užuot šokusios trepsėtinės polkos 
žingsniu pirmyn, sukasi vietoje.  Šokėjai baigia poromis ratu, susikabinę per skarą ir pasisukę 
kairiu petimi į centrą. 

Pastaba: Šokėjai vėl per 11-12 taktą susikabina išorinėm rankom.  Šis susikabinimo pakeitimas 
šokių kursuose nebuvo nufilmuotas. 

Išėjimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Šokėjai keturis kartus šoka pirmąjį Skarytės junginį ratu dešinėn ir palieka sceną (10 brėž.). 
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