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Liaudiškas šokis 

 

Marijos Baronaitės choreografija 

Jono Švedo muzika 

 

PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

2016/05/13 Pakeitimai pritaikyti prie aikštės brėžinių 

 

Šokis paprastas, nesudėtingas, tačiau savitas, nuotaikingas, šokėjų mėgiamas. „Kalvelį“ matome 
beveik visų vaikų šokių būrelių repertuare, jį šoka pradedantieji šokėjai. Nežiūrint, kad šokis ne 
liaudies, o jį sukūrė Marija Baronaitė (1936 m.), jis yra toks artimas liaudies kūrybai, toks 
populiarus, kad jį iš tiesų galima laikyti liaudies pasisavintu šokiu. Sunkus kalvio darbas jame 
supoetintas, tik plojimo garsuose ataidi kūjo dūžiai. 

Šokis mišrus, jį gali šokti bet koks porų skaičius. Šokiui reikalingi polkos, dvigubasis ir 
siūbuojamasis žingsnis bei polka. Plojimo būdas bus aprašytas eigoje. Šokis aprašomas 8 
poroms. 

Šokio muzika dviejų dalių kiekviena dalis 16 taktų. Muzikos metras - 2/4, tempas vidutiniškas. 

Šis Kalvelio aprašymas buvo originaliai išspausdintas knygoje „Atidarykit vartelius 2“.  XV 
Tautinių Šokių Šventėje žaidimą atliks vaikų grupės. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Polkos žingsnis; 

2. Dvigubasis žingsnis; 

3. Sutrepsėjimas; 

4. Siūbuojamasis žingsnis. 

Šie žingsniai tokie pat, kaip kituose lietuvių liaudies šokiuose, todėl čia neaprašomi. 

 

ŠOKIO EIGA 

Visi šokėjai sustoja grandinėle, susikabinę rankomis paprastai žemai. Mergaitė stovi berniukui iš 
dešinės (1 pieš.). 



2    KALVELIS 

1 pieš. 

 

I 

Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Po trijų perspėjamųjų akordų grandinėlė, vedama pirmosios šokėjos, smagiai šoka polkos 
žingsniu, suka į dešinę (1 pieš.) ir sudaro ratą. Šokti visi pradeda dešine koja. 16-to takto metu 
šokėjai sutrepsi („viens-ir-du“), pradėdami kaire koja. Trepsėdami paleidžia rankas, truputį 
palenkia galvas ir porose veidu pasisuka vienas į kitą: berniukai kairiu, mergaitės—dešiniu 
petimi į centrą (2 pieš.). 

 

 

Plojimai ir apsisukimai už parankių (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Šokėjai vietoje šoka keturis dvigubuosius žingsnius ir kas žingsnis (kiekvieną ketvirtinę) priešais 
save suploja. Ploti reikia taip: vieną ranką priešais save laikyti galvos aukščiu, kitą - juosmens 
aukščiu, abi rankos per alkūnes sulenktos; vieną ranką reikia leisti žemyn, o kitą kelti aukštyn ir 
pasilenkiant sudaužti delnais. Ir taip pakaitomis. Paprastai dvigubasis žingsnis pradedamas 
dešine koja, ir plojant dešinė ranka leidžiama žemyn, gi žengiant kaire koja, žemyn leidžiama 
kairė ranka. 

3-4 taktas 
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Šokėjai porose susikabina dešinėm parankėm ir keturiais dvigubaisiais apsisuka visą ratą. 
Laisvos vaikinų rankos ant juosmens, merginų—už sijono. 

5-8 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-4 takto judesius, t.y. ploja ir apsisuka, tik dabar sukasi susikabinę kairėmis 
parankėmis. 

9-16 taktas 

Šokėjai dar kartą pakartoja 1-8 takto judesius. 

 

II 

Ratas dešinėn ir kairėn (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokėjai susikabina paprastai žemai ir, pradėdami dešine koja, polkos žingsniu smagiai suka ratą į 
dešinę (3 pieš.); suka 7 taktus (septynis polkos žingsnius), o per 8-tą taktą visi sutrepsi, 
pradėdami kaire koja. Trepsėdami truputį palenkia galvas.  

 

9-16 taktas 

Šokėjai polkos žingsniu suka ratą į kairę.  Per 16-tą taktą visi šokėjai porose pasisuka vienas į 
kitą ir sutrepsi. Sutrepsėjimo metu berniukų rankos ant juosmens, mergaičių—už sijonukų. 

Plojimai ir apsisukimai už parankių (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Kartojami I posmo plojimų ir apsisukimų už parankų judesiai. Paskutinį apsisukimą už parankių 
šokėjai baigia poroje pasisukę veidu vienas į kitą. Berniukai pasisukę į centrą kairiu, o 
mergaitės—dešiniu petimi (2 pieš.). 

 

III 

Subėgimas į vidurį (16 tkt.) 



4    KALVELIS 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Merginos pasisuka į rato centrą, trimis polkos žingsniais sueina į vidurį (4 pieš.) ir 4-tą taktą 
sutrepsi („viens-ir-du“). Jų rankos už sijono. 

Tuo metu vaikinai, irgi pasisukę į rato centrą, svyruoja tai į dešinę tai į kairę, pradėdami dešine 
koja (4 pieš.). 

 
4 pieš.       5 pieš. 

5-8 taktas 

Staigiai pasisukusios per dešinį petį, merginos trimis polkos žingsniais grįžta atgal į bendrą ratą 
(4 pieš.) ir 8-tą taktą sutrepsi prieš savo vaikiną. 

Vaikinai dar tris kartus svyruoja ir 8-tą taktą sutrepsi. 

9-16 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik dabar į rato vidurį eina vaikinai, o svyravimą šoka 
merginos (5 pieš.). Per 16-tą taktą šokėjai sutrepsi vienas prie kitą (6 pieš.). 

Plojimai ir apsisukimai už parankių (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis 

1-16 taktas 

Kartojami I posmo plojimų ir apsisukimų judesiai. Figūrą šokėjai baigia bendrame rate, 
berniukai pasisukę kairiais, mergaitės—dešiniais pečiais į centrą (7 pieš.). 
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IV 

Žilvitis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Šokėjai paduoda vienas kitam dešinę ranką ir dviem polkos žingsniais poroje pasikeičia vietomis 
(7 pieš.). Laisvos rankos pakeltos į šonus, pasiruošus toliau pinti žilvitį. 

3-4 taktas 

Kiekvienas šokėjas paduoda kairę ranką priešais sutiktam šokėjui. Sudaromos naujos poros. 
Dviem polkos žingsniais jos pasikeičia vietomis (8 pieš.). 

5-8 taktas 

Šokėjai paduoda dešinę ranką priešais sutiktam šokėjui, ir per keturis polkos žingsnius apsuka 
pilną ratą.   

9-16 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius ir grįžta atgal. Per 9-10 taktą jie pasikeičia vietomis (9 pieš.) 
kairėmis rankomis su tuo šokėju, kuriuo keitėsi per 3-4 taktą.  Per 11-12 taktą dešinėmis rankoms 
pasikeičia vietomis su savo pora, ir per 13-16 taktą apsuką pilną ratą su sekančiu šokėju, ir baigia 
jau pasisukę į savo porą (2 pieš.). 

Pastaba: Žilvičio dalis šokių kursuose buvo nufilmuota neteisingai.  Žilvitį reikia šokti kaip 
aprašyta. 

   

Plojimai ir apsisukimai už parankių (16 tkt.) 

1-16 taktas 

Kartojami I posmo plojimų ir apsisukimų judesiai. Po paskutinio apsisukimo už parankių visi 
šokėjai stovi bendrame rate centrą ir susikabina paprastai žemai. 

 

V 

Išėjimas (32 tkt.) 
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Grojama visa šokio muzika. 

1-32 taktas 

Ratą išardo bet kuri pora. Susidaro grandinėlė, kurios pirmasis šokėjas polkos žingsniu išveda 
visus iš aikštės. 
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