
 

1  PATREPSĖLIS 

PATREPSELIS 

Lietuvių liaudies šokis 

 

Aldonos Ivanauskienės choreografija 

Algimanto Astikio aprašymas 

 

PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

2016/05/08 Pakeitimai pritaikyti prie aikštės brėžinių 

2016/06/04 Pataisyta klaida 3-iame piešinyje 

 

Šokis skirtas vyresnio amžiaus žmonių liaudies šokių kolektyvams. Medžiaga „Patrepsėliui“ iš 
dalies imta iš šiaurės Lietuvos vietovių tarp Šiaulių ir Biržų, iš dalies šokis sukurtas pačios 
autorės. 

Šokis greitoko tempo, bet techniškai nesunkiai atliekamas. Jis parašytas aštuonioms šokėjų 
poroms, bet be jokių pakeitimų „Patrepsėlį“ gali šokti ir šešios ar keturios poros. 

Muzika yra keturių dalių. Metras—2/4, tempas—polkos. Muzikos dalys grojamos viena po kitos. 
Trečioji dalis yra aštuonių taktų, o visos kitos—po šešiolika taktų. 

Šokis pirmą kartą buvo atliktas Vilniuje 1972 m. birželio 4 d. per respublikinį naujų šokių 
koncertą-apžiūrą. Jį šoko Šiaulių miesto tarprajoninės aklųjų draugijos kultūros namų šokėjai. 

Per visą šokį moterų rankos laikomos laisvai šonuose, o vyrų—už nugaros.  Susikabinus 
krepšeliu, alkūnės sulenktos, ir rankos laikomos krūtinės aukštyje. 

Šokio aprašymas išleistas knygoje „Kepurėlė“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks 
pagyvenusiųjų grupės. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Lenciūgėlio žingsnis 

Tai spyruoklinis žingsnis ir sutrepsėjimas. Žingsnis trunka du taktus. 

Pradinė padėtis—normali. 

1 taktas 

„viens“ - dešinę koją ištiesti pirmyn ir pastatyti kulnu ant žemės; kairę koją per kelį šiek tiek 
sulenkti; 

„du“ - dešinę koją pakelti nuo žemės taip, kad jos pėda atsidurtų netoli kairės kojos blauzdos; 
kairę koją per kelį ištiesti. 
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2 taktas 

Sutrepsėti dešine, kaire, dešine koja („viens-ir-du“). Trepsint galima suktis per kairį petį. 

Šį žingsnį galima pradėti šokti ir kita koja. Tada trepsint reikia suktis per dešinį petį. 

2. Pristatomasis žingsnis  

Tai pristatomasis žingsnis pirmyn ir atgal su mažais paspyruokliavimais. Žingsnis trunka du 
taktus. 

Pradinė padėtis—normali. 

1 taktas 

„viens“ - dešine koja žengti pirmyn; 

„du“ - kairę koją pristatyti puspirščiais šalia dešinės. 

2 taktas 

„viens“ - kaire koja žengti atgal; 

„du“ - dešinę koją pristatyti puspirščiais šalia kairės. 

Atliekant šį žingsnį, per kiekvieną ketvirtinę reikia spyruokliuoti, t. y. žengiant žingsnį ar 
pristatant koją, tūptelėti ir tuoj pat vėl ištiesti koją. Tūptelėti reikia ne staigiai, o švelniai, lyg 
pasisupant. 

 

ŠOKIO EIGA  

Dar prieš pradedant groti, šokėjai poromis sueina į sceną ir sustoja jos gilumoje į eiles, kaip 
parodyta 1 piešinyje.  Šokėjai susikabinę krepšeliu sulenktomis alkūnėmis. 

 

I 

1. Ėjimas pirmyn (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Šokėjai, porose susikabinę krepšeliu pro priekį, vieną kartą šoka lenciūgėlio žingsnį ir pasisuka į 
scenos gilumą. Visi pradeda šokti išorinėmis kojomis ir į gilumą pasisuka priekiu viens pro kitą, 
nepaleisdami rankų. 

3-4 taktas 

Šokėjai dar kartą šoka lenciūgėlio žingsniu ir pasisuka į žiūrovus. Suktis reikia vėl priekiu viens 



 

3  PATREPSĖLIS 

pro kitą, nepaleidžiant rankų. 

5-6 taktas 

Šokėjai šoka pristatomąjį žingsnį. 

7-8 taktas 

Visi šokėjai eina pirmyn du paprastuosius žingsnius žiūrovų link (7 taktas), o kitais dviem 
nusisuka nugara į žiūrovus ir šoka atbuli (8 taktas). Suktis reikia nepaleidžiant porose rankų, 
viens pro kitą. 

9-16 taktas 

Pakartojami pirmojo-aštuntojo takto judesiai į scenos giluma, pradedant nusisukus nuo žiūrovų. 

2. Dozado (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai porose susikabina suktiniui ir šešiais paprastaisiais žingsniais (1-3 taktai) sukasi vietoje: 
moteris šoka pirmyn, vyras ją lyg veda apie save (2 pieš.). Dar dviem paprastaisiais žingsniais (4 
taktas) šokėjai, paleidę rankas, sustoja porose viens prieš kitą taip, kaip parodyta 3 piešinyje. 
Vyrai rankas laiko už nugaros, o moterys laiko laisvai žemai. 

5-6 taktas 

Visi šokėjai šoka pristatomuoju žingsniu, porose susiliesdami dešiniais pečiais. 

7-8 taktas 

Keturiais paprastaisiais žingsniais šokėjai šoka pirmyn (porose prasilenkdami dešiniais pečiais) ir 
atgal atbuli (prasilenkdami kairiais pečiais; 3 pieš.). Praktiškai atgal grįždami nebeprasilenkia, o 
atsiduria šalia vienas, kito. 

   

9-16 taktas 

Šokėjai dar kartą pakartoja pirmojo-aštuntojo takto, judesius ir pabaigoje sustoja taip, kaip 
parodyta 4 piešinyje. 
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3. Sukimasis už parankių (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šokėjai, susikabinę porose abiem ištiestom rankom, du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį 
(antroje žingsnio dalyje sutrepsėti reikia vietoje, nesisukant). Žingsnį visi pradeda kaire koja. 

5 taktas 

Visi šokėjai, nepaleisdami porose rankų, kaire koja žengia į kairę („viens'“), po to dešinę koją, 
truputį ja. treptelėdami, pristato šalia kairės („du“). 

6 taktas 

Visi šokėjai žengia dešine koja dešinėn, o kairę pristato šalia (panašiai kaip per penktąjį taktą). 
Taigi šokėjai vėl atsiranda porose viens priešais kitą. 

7-8 taktas 

Porose susikabinę už kairių parankių, pradėdami dešine koja, šokėjai keturiais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka vietoje vieną kartą. 

Pabaigoje jie porose paleidžia rankas, ir moterys pasisuka į dešinę scenos pusę, vyrai—į kairę (5 
pieš.). 

 

4. Pasivaikščiojimas (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Visi šokėjai šoka tris paprastuosius žingsnius pirmyn pradedant dešine koja, o vietoj ketvirtojo—
kairę koją puspirščiais pristato šalia dešinės. Vyrai šoka į kairį, moterys—į dešinį scenos kraštą 
(5 pieš.). 

3-4 taktas 

Visi vėl šoka tris paprastuosius žingsnius ir pristato koją, tik dabar šoka atbuli iki savo vietų. 
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5-6 taktas 

Porose susikabinę kairėmis rankomis ir jas iškėlę aukštyn, šokėjai keturiais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka po pusę rato vietoje vienas apie kitą. 

7-8 taktas 

Moterys keturiais paprastaisiais žingsniais sukasi vietoje po ranka per kairį petį po pilną ratą. 
Vyrai stovi vietoje. 

9-12 taktas 

Šokėjai pakartoja pirmojo-ketvirtojo takto judesius, tik dabar į dešinį scenos kraštą eina vyrai, o į 
kairį—moterys (6 pieš.). 

    

13-16 taktas 

Porose susikabinę kairėmis rankomis ir jas iškėlę aukštyn, šokėjai aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais sukasi apie viens kitą ir pabaigoje sudaro didelį ratą (7 pieš.). Rate šokėjai pasisukę į 
centrą. 

 

II 

1. Rato mažinimas ir didinimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį. Visi pradeda išorinėm kojom. Šokdami lenciūgėlio 
žingsnį pirmą kartą, šokėjai pasisuka nugara į rato centrą, o šokdami antrą kartą—vėl veidu. 

5-6 taktas 

Šokėjai šoka pristatomąjį žingsnį. 

7-8 taktas 

Visi šokėjai eina pirmyn į rato centrą du paprastuosius žingsnius (7 taktas), o kitais dviem 
pasisuka nugara į rato centrą (8 taktas). Suktis reikia nepaleidžiant porose rankų, vienam pro 
kitą. 

9-12 taktas 
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Šokėjai du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį. Pirmą kartą jie pasisuka į rato centrą, antrą kartą 
nusigręžia nugara. 

13-14 taktas 

Būdami pasisukę į rato centrą, šokėjai šoka pristatomąjį žingsnį. 

15-16 taktas 

Šokėjai du paprastuosius žingsnius šoka pirmyn, o kitais dviem pasisuka porose viens pro kitą į 
ratuko centrą. 

2. Dozado (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai porose susikabina suktiniui ir šešiais paprastaisiais žingsniais (1-3 taktai) sukasi vietoje: 
moteris šoka pirmyn, vyras ją lyg veda apie save. Dar dviem paprastaisiais žingsniais (4 taktas) 
šokėjai, paleidę rankas, sustoja porose vienas priešais kitą taip, kad vyrai būtų nugara, o 
moterys—veidu į rato centrą (8 pieš.). 

 

5-6 taktas 

Šokėjai šoka pristatomuoju žingsniu, porose susiliesdami dešiniais pečiais. 

7-8 taktas 

Keturiais paprastaisiais žingsniais šokėjai šoka pirmyn (porose prasilenkdami dešiniais pečiais) ir 
atgal atbuli (prasilenkdami kairiais pečiais). Praktiškai—atgal grįždami nebeprasilenkia, o 
atsiduria šalia viens kito. 

9-16 taktas 

Šokėjai dar kartą pakartoja tai, ką šoko per pirmąjį—aštuntąjį taktą. Pabaigoje jie sustoja taip, 
kaip parodyta 9 piešinyje ir susikabina porose ištiestomis rankomis. 

3. Sukimasis už parankių (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį. Pirmą kartą visi pradeda kaire, antrą—dešine koja. 
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5 taktas 

Visi šokėjai, nepaleisdami porose rankų, kaire koja žengia į kairę („viens“), po to dešinę koją, 
truputį ja treptelėdami, pristato prie kairės („du“). 

6 taktas 

Visi šokėjai, panašiai kaip penktajame takte, dabar žengia dešine koja dešinėn ir pristato kairę. 

7-8 taktas 

Porose susikabinę už kairių parankių, ir pradedant dešine koja, šokėjai keturiais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka vietoje vieną kartą. Pabaigoje jie porose paleidžia rankas ir sudaro du ratus: 
vyrai viduriniame rate pasisukę į kairę, o moterys išoriniame rate pasisukusios į dešinę (10 pieš.). 
Moterys rankas laiko laisvai šonuose, o vyrai rankas laiko už nugaros. 

 

4. Pasivaikščiojimas rate (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Visi šokėjai šoka tris paprastuosius žingsnius pirmyn pradedant dešine koja, o vietoje 
ketvirtojo—kairę koją puspirščiais pristato šalia dešinės. Vyrai šoka ratu į kairę, o moterys—ratu 
į dešinę (10 pieš.). 

3-4 taktas 

Visi šoka tris paprastuosius žingsnius ir pristato koją, tik dabar šoka atbuli iki savo vietų. 

5-6 taktas 

Porose susikabinę kairėmis rankomis ir jas iškėlę aukštyn, šokėjai keturiais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka po pusę rato vietoje vienas apie kitą. 

7-8 taktas 

Moterys keturiais paprastaisiais žingsniais sukasi vietoje po ranka per kairį petį po pilną ratą. 
Vyrai stovi vietoje. 

9-12 taktas 

Šokėjai pakartoja pirmojo-ketvirtojo takto judesius, tik dabar moterys yra vidiniame rate ir šoka 
ratu į kairę, o vyrai—išoriniame ir šoka ratu į dešinę (11 pieš.). 
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13-16 taktas 

Porose susikabinę kairėmis rankomis ir jas iškėlę aukštyn, šokėjai aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais sukasi viens apie kitą ir pabaigoje sudaro dvi eiles scenos kraštuose (12 pieš.). Šokėjai 
susikabina porose krepšeliu pro priekį. 

 

 

III 

1. Vaikščiojimas eilėmis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį. Šokdami šį žingsnį pirmą kartą, šokėjai nusisuka 
nugara eilė į eilę, o šokdami antrą kartą—vėl atsigręžia veidu. 

5-6 taktas 

Visi šoka pristatomąjį žingsnį (2 žingsnis). 

7-8 taktas 

Visi šokėjai eina pirmyn du paprastuosius žingsnius (7 taktas), o kitais dviem nusisuka nugara 
eilė į eilę (8 taktas). Suktis reikia nepaleidžiant porose rankų, viens pro kitą. 

9-12 taktas 

Šokėjai pakartoja pirmojo—ketvirtojo takto judesius, tik pirmą kartą šokdami lenciūgėlio žingsnį 
jie pasisuka veidu eilė į eilę, o antrą kartą nusisuka nugara. 
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13-14 taktas 

Būdami nusisukę nugara eilė į eilę, šokėjai šoka pristatomąjį žingsnį. 

15-16 taktas 

Šokėjai du paprastuosius žingsnius šoka pirmyn į scenos kraštus (15 taktas), o kitais dviem, 
nepaleisdami porose rankų, pasisuka veidu į scenos vidurį (16 taktas). 

2. Dozado (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai porose susikabina suktiniui ir šešiais paprastaisiais žingsniais (1-3 taktai) sukasi vietoje. 
Dar dviem paprastaisiais žingsniais (4 taktas) šokėjai, paleidę rankas, sustoja porose vienas 
priešais kitą taip, kad moterys būtų išorinėse, o vyrai—vidinėse eilėse (13 pieš.). 

5-6 taktas 

Šokėjai šoka pristatomąjį žingsnį, porose susiliesdami dešiniais pečiais. 

7-8 taktas 

Keturiais paprastaisiais žingsniais šokėjai šoka pirmyn (porose prasilenkdami dešiniais pečiais) ir 
atgal atbuli (prasilenkdami kairiais pečiais). Praktiškai—atgal grįždami nebeprasilenkia, o 
atsiduria vienas šalia kito. 

9-16 taktas 

Šokėjai pakartoja pirmojo-aštuntojo takto judesius ir pabaigoje susikabina abiem ištiestom 
rankom (14 pieš.). 

   

3. Sukimasis už parankių (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai du kartus šoka lenciūgėlio žingsnį. Visi pradeda kaire koja. 

5 taktas 

Visi šokėjai, nepaleisdami porose rankų, kaire koja žengia kairėn („viens“), po to dešinę koją, 
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truputį ja treptelėdami, pristato šalia kairės („du“). 

6 taktas 

Visi šokėjai, panašiai kaip penktajame takte, dabar žengia dešine koja dešinėn ir pristato kairę. 

7-8 taktas 

Porose susikabinę už kairių parankių, ir pradedant dešine koja šokėjai keturiais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka vietoje vieną kartą. Pabaigoje jie porose paleidžia rankas ir sudaro keturias 
virtines (15 pieš.). 

4. Pasivaikščiojimas (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Visi šokėjai šoka tris paprastuosius žingsnius pirmyn pradedant dešine koja (15 pieš.), o vietoje 
ketvirtojo—kairę koją puspirščiais pristato šalia dešinės. 

3-4 taktas 

Visi šoka tris paprastuosius žingsnius ir pristato koją ir tik dabar šoka atbuli. 

5-8 taktas 

Porose susikabinę kairėmis rankomis ir jas iškėlę aukštyn, šokėjai aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais sukasi vietoje vienas apie kitą ir baigia 2 eilėse pasisukę vienas į kitą, susikabinę 
krepšeliu (16 pieš.). 

    
16 pieš.      17 pieš. 

9-10 taktas 

Keturiais paprastaisiais žingsniais visos poros sueina į vieną eilę (17 pieš.). 

11-12 taktas 

Kas antra pora 4 paprastais žingsniai pasisuka puse rato, o kiti šoka vietoje, atsisukti į 
oreantacijos tašką (žiūrėti į akštės brėžinius). Suktis reikia taip, kad moterys eitų pirmyn (18 
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pieš.). 

     
18 pieš.       19 pieš. 

13-15 taktas 

Visos poros šešiais paprastaisiais žingsniais apsisuka vietoje vieną kartą (19 pieš.). 

16 taktas 

Visi šokėjai tris kartus sutrepsi. 



 

12  PATREPSĖLIS 

 



 

13  PATREPSĖLIS 

 


