Dejotprieks
Deja 8, 10 vai 12 pāriem
Ulda Žagatas horeogrāfija
Jāņa Griga[a mūzika
Tautasdziesmas vārdi
Santa Puriņa apraksts
Dejas apraksts veidots 10 pāriem, taču iespējams to viegli pārveidot 8
vai 12 pāriem. Dejā attē l ota puišu iznesība, meitu valdzinājums, kas pārtop kopējā
dejas priekā. Deju izpilda dzīvi, aizrautīg i, atsperīgām kustībām.
Dejai 4 gājien i. Taktsmērs jaukts - 3/4 un 2/4. a, b, a forma. 1. daļu (35 t.)
spēlē divas reizes, tad 2. daļu (37 t.) un 1. daļu kopā ar codu (37 t.). Dejā izmantoti
gājiena, skrējiena, palēciena, pieliciena soļi, dažādas pārlēcienu un lēcienu
komb i nācijas, un griezieni. Deju ieteicams izpildīt Rucavas novada tautastērpos .
Var izpildīt arī citu novadu tautastērpos, tādos, kur meitu svārku griezums !auj plaši
turēt rokas pie svārkiem . Puišiem krekli kuplām piedurknēm, vestes. Kāju ritmisku
kustību uzsvēršanai pie zābaki em var piesti prināt zvaniņus vai zvārgulīšus .
Deja pirmo reizi izpi l dīta 1978. gadā LPSR Nopelniem bagātajā kolektīvā
Valsts deju ansamblī „Daile".
Dejas sākumā astoņi pāri nostājas kolonnā skatuves labās puses
dibenplāna kulisēs. Puišiem rokas sakrustotas uz krūtīm, meitām - sānos. Labās
puses dibenplāna kulisē stāv arī 10. pāri s, bet skatuves kreisās puses - 9. pāris.
Slēgtais satvēri ens ar sānis sadotām rokām (1. zim.).
Nospēlē mūzikas ievada 4 taktis.

Pirmais gājiens
Mūzikas 1. daļa (35 t.)

Dejo puiši.
1.-4.t.

5. - 8. t.
9. t. „Viens-"
„-i"
„Di- "

u-vi"

Puiši izpilda 1. kustību divas reizes, dejojot pa apli DCV (1. zīm.).
Puiši izpilda 2. kustību divas reizes, turpinot dejot pa apli.
- trīssolis (labā, kreisā, l abā kāja), pirmo soli uzsverot.
pauze.
- trīssolis (kreisā, labā, kreisā kāja).
- pauze.

10. t.
„Viens-i, di- vi"
- četri skrējiena soļi.
11. t „Viens- i" - divi skrējiena soļi, nobeidzot 6. pozīcijā uz puspirkstiem aplī ar
skatienu pret centru.
„Oi-"
- nostājas uz visas pēdas un paceļas uz puspirkstiem.
atkārto

„dl-" darbības.

„- vi"

-

12. -17. t.

Puiši izpilda 3. kustību divas reizes, t ikai 17. t. neapgriežas un
nobeidz kustību ar muguru uz centru.
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18. t.
„Viens-i, di-" - trīs soļi (kreisā, labā, kreisā kāja), apgriežoties vienu reizi pa kreisi.
Rokas atvērtas sānis.
„-vi"
- labo kāju piesit blakus kreisajai. Rokas sakrustotas uz krūtīm. (Trīs
soļ i ar piesitienu. Izpilda arī negriežoties.)
19. t.
Atkārto 18. t. darbības, sākot ar labo kāju, un apgriežas pa labi.
Puiši, izpildot četrus trīssoļus (20. - 21. t.}, sešus skrēj i ena soļus un
20. - 23. t.
beigās, divas reizes nolaižoties uz puspirkstiem, izveido divas līnijas
(22. - 23. t., 3. zīm.}.
24. - 29. t.
Puiši divas reizes izpilda 4. kustību. Otrajā reizē, sākot ar kreiso kāju,
dejo uz skatuves priekšplānu . Rokas līnijās sadotas.
1., 2., 3. un 4. puisis ar trīs soliem un piesitienu, sākot ar kreiso
30. t.
kāju, dodas pa kreisi. Rokas, izpildot trīs soļus, paceltas, izpildot
piesitienu, nolaistas. 5„ 6., 7. un 8, puisis ar trīs soļiem un piesitienu
dodas pa labi.
Atkārto 30. t. darbības pretējā virzienā.
31 . t.
32. - 35. t.
Atkārto 20. - 23, t. d arbības, tikai divas līnijas izveido skatuves
malās ar skatienu uz centru (3. zīm. pārtrauktās bultas}.

Otrais gājiens
1. daļa (35 t.}
Meitas izpilda 5. kustību divas reizes, dejojot pa apli DCV (4.
zīm.}, 5„ 6„ 7. un 8. puisis izpilda 1. kustību vispirms pa labi, tad
pa kreisi. Rokas sakrustotas uz krūtīm. 1., 2., 3. un 4. puisis izpilda
1. kustību vispirms pa kreisi, tad pa labi un arī visu 2. gājienu izpilda
Mūzikas

1. -4. t.

spoguļattēlā.

5. - 8. t.
9. - 11. t.
12. - 17. t.
18. - 19. t.
20. - 23. t.
24. - 26. t.
27. - 29. t.

Meitas divas reizes izpilda 2. kustību, apgriežoties un turpinot dejot
pa apli. Puiši ar 2. kustību virzās pa labi un pa kreisi.
Atkārto 1. gājiena 9. - 11. t. darbības. Meitas dodas pa apli DCV. Puiši
izpilda darbības uz vietas.
Meitas divas reizes izpilda 6. kustību.
Puišiem - 3. kustība, abas reizes to sākot ar skatienu uz centru.
Atkārto 1. gājiena 18. -19. t. darbības.
Puišiem rokas sakrustotas uz krūtīm.
Atkārto 1. gāj i ena 20. - 23. t. darbības. Meitas izveido divas IĪJ!ijas
(5. zīm.), puiši darbības izpilda uz vietas.
Meitām 7. kustība.
Puiši ar 4. kustību dodas uz skatuves dibenplānu.
Meitas ar 7. kustību dodas pa kreisi, 29. t. beigās nostājas ar muguru
pret skatītāj i em (6. zīm.}.
Puiši ar skrējiena soļiem dodas uz skatuves dibenplānu un izveido
divas līnijas ar skatienu pret skatītajiem (5. zīm. pārtrauktās bultas,
6.zīm.}.

30. - 31. t.

Puiši un meitas līnijās, sākot ar labo kāju, divas reizes izpilda
trīs soļus un piesitienu, dodoties viens otram pretim pie saviem

partneriem.
32. - 33. t.

Dejotāji, četras reizes izpildot soli un piesitienu, dejo

do-za- do,

sākot ar labo kāju pa labi.

34. - 35. t.

Dejotāji pa pāriem slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām
(valša) ar 6 skrējiena soļiem vienu reizi apgriežas DCV un izveido
divas līnijas skatuves malās (7., 8, zīm.). 35. t. beigās dejotāji divas
reizes nolaižas no puspirkstiem. 9. un 10. pāris ar skrējiena soļiem
slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām dodas uz skatuvi no
dibenplāna l abās un kreisās puses kulisēm (8. zīm.).

Trešais gājiens
Mūzikas 2. daļa (46 t.)

1. - 4. t.

5. t.

6. t.

7. - 8. t.
9.-11. t.

12. - 19. t
20. - 22. t.
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1., 2., 8. un 7. pāris, sākot ar kreiso kāju un izpildot 8. kustību
divas reizes, dejo pa kreisi. Rokas sadotas virknītē. 9. pāris 1. taktī
„viens- i", „di-" ar trīs soļiem, sākot ar ārējām kājām, dejo uz
skatuves priekšplānu. Rokas atvērtas sānis (8. zīm.). „- vi" - lēciens,
nostājoties 6. pozīcijā. Rokas sadod. 2. taktī ar četriem skrējiena
soļiem apgriežas pa kreisi slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām
rokām. 3. - 4. t. atkārto 1. - 2. t, darbības. 3., 4., 6., 5. un 10. pāris
3. gājiena darbības izpilda spoguļattēlā.
9. un 10. pāris, izpildot soli un palēcienu divas reizes, apgriežas pa
labi, dodoties viens otram pretim.
Dejotāj i līnijās iz pilda soli skatītāju virzienā un izšūpojas uz
puspirkstiem pretējā virzienā .
9. un 10. pāris ar četriem soļiem divas reizes apgriežas pa labi,
nonākot pretējās vietās (8. zīm. pārtrauktās bultas). Dejotāji līnijās
izpilda četrus piel iciena soļus skatītāju virzienā.

9. un 10. pāris atkārto 5. - 6. t. darbības, atgriežoties savās vietās.
Dejotāji līnijās turpina doties uz skatuves priekšplānu.
1. - 8. pāris ar desmit skrējiena soļiem slēgtajā aptvērienā ar sānis
sadotām rokām divas reizes apgriežas dejas ceļa virzienā un 11. t.
beigās divas reizes nolaižas no puspirkstiem.
9. un 10. pāris divus soļus izpilda pret skatītājiem, atverot rokas,
tad, atjaunojot satvērienu, griežoties no centra līnijas uz āru, ar
skrēj iena soļiem atgriežas 3. gājiena sākuma vietās (8. zīm.).
Visi dejotāji atkārto 3. gājiena 1. - 8. t. darbības.
1. - 8. pāris slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām un skrējiena
soļiem apgriežas v ienu reizi uz vietas DCV un, sekojot 1. un 5. pārim,
izveido diagonāli (9. zīm.). 9. - 10. pāra puiši sadodas kreisajos
elkoņos, un abi pāri, izveidojuši spārnu, griežas DCV. 27. t. beigās
nostājas ar seju pret skatītājiem (9. zīm .). 22. t. beigās visi divas
reizes nolaižas no puspirkstiem.

23. - 24. t.
25. t.

26. - 28. t.
29. t.
30. t.
31. - 34. t.

35. -42. t.

43. -46. t.

Dejotāji izpilda 9. kustību diagonā l ē.
Puiši pagriežas pa kreisi, meitas pa labi, iekšējās rokas atstāj sadotas
un, izpildot trīs so[us un palēc i enu, dodas l abās puses dibenplāna
kulišu virzienā .
9. un 10. pāra meitas dejo 7. kustību. 24. t., divas reizes izpildot soli
un palēci enu, apgriežas vienu reizi pa labi un, pārnesot svaru uz
kreisās kājas, dejo pa diagonāli uz priekšu, 9. un 10. pāra puiši ar
4. kustību seko meitām (9, zim.).
Dejotāji atkārto 23. - 25. t. darbības.
Puiši un meitas, pagriežoties pa kreisi, sadod labās rokas augšā, bet
kreisās priekšā un izpilda trīs soļus un piesitienu.
l<ustību atkārto, pagriežoties pa labi.
Dejotāji, izpildot soli un piesitienu četras reizes (31. - 32. t.), tad
sešus skrēj i ena soļus, nostājas 10. zīm. norādītajās vietās un divas
reizes nolaižas no puspirkstiem {33. - 34.t.).
Dejotāji atkārto 23. - 30. t. darbības. Tikai 37. taktī puiši un meitas
diagonālē ar trīs soļiem un palēcienu apma inās vietām, meitai
izgriežoties zem puiša labās rokas. 40. t. dejotāji atkal mainās
vietām, meitai izgriežoties zem puiša kreisās rokas.
Atkārto 31. - 34. t. darbības, izveidojot pusloku (11. zīm .).

Ceturtais gājiens

coda (37 t.)
Puiši un meitas izpilda 1. un 5. kustību, dodoties pa apli DCV
(12. zīm.).
Dejotāji, izpildot d ivas reizes 2. kustību, turpina doties DCV.
Puiši sāk kustību diagonālē pa kreisi, meitas pa labi, tā apmainoties
vietām. Otro reizi izpildot kustību, puiši nonāk apļa ārpusē.
Dejotāji, izpildot divus trissoļus un sešus skrējiena soļus, turpina
dejot pa apli, līdz 9. un 10. pāris nonāk skatuves priekšplānā
(12. zīm.).
11. t. beigās puiši un meitas divas reizes nolaižas no puspirkstiem
un pagriežas ar seju viens pret otru. .
Puiši un meitas, izpildot 6. kustību, apmainās vi etām. Puišiem rokas
sakrustotas uz krūtīm. Izklupienu izpilda viens pret otru, un 14. t. uz
"viens" puiši ar meitām sasit plaukstas.
Atkārto 12. - 14, t. darbības.
Puiši un meitas sānis izstieptu roku (galopa) satvērienā divas reizes
izpilda trīs pieliciena soļus un piesitienu. Dejo vispirms DCV, tad
Mūzikas 1. daļa un

1.-4.t.

5. - 8. t.

9. - 11. t.

12. - 14. t.

15. - 17. t.

18. - 19. t.

pretēji.

20. - 21. t.

Dejotāji, četras reizes izpildot soli un piesitienu, dejo

do-za- do,

sākot ar labo kāju pa labi.

22. - 23. t.

Puiši un meitas slēgtajā {valša) aptvērienā ar sānis sadotām rokām
un ar sešiem soļiem apgriežas vienu reizi OCV un izveido pusloku
(13. zīm.). 23. t. beigās visi divas reizes nolaižas no puspirkstiem.
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24. - 29. t.

Dejotāji

divas reizes izpilda 9. kustību. Tikai 26. - 29. t. meita, izpildot
un palēcienu, apmainās ar puisi vietām (13. zīm. bultas) un
abas reizes izgriežas zem puiša rokas. 9. un 10. pāris 29. t. beigās
izveido dārziņu.
1., 2., 8. un 7. pāris nostājas ar skatienu pa dejas celu, 5., 6., 4. un
3. pāris - pret dejas ceļu, divas reizes izpilda trīs soļus un piesitienu,
dodoties pa pusloku skatītāju virzienā. Iekšējās rokas sadotas.
9. un 10. pāris, izpildot trīs so ļ us un piesitienu, griežas dārziņā
DCV.
Dejotāji, astoņas reizes izpildot soli un piesitienu, pa pusloku
apmainās vietā m (14. zīm}.
9. un 10. pāris, izpildot soli un piesitienu, turpina griezties dārziņā.
Dejotāji slēgtajā aptvērienā ar sān i s sadotam rokām un ar četriem
soliem vienu reizi apgriežas uz vietas.
Meita ar pārlēcienu izgriežas puisim pie otras rokas, un visi izpilda
2 piesitienus. Rokas paceļ (15. zīm.}.
trīs soļus

30. - 31. t.

32. - 35. t.

36.t.

37. t.

Kustību

apraksts

1. kustība (puišiem)
Kustību

izpilda 2 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. t. - 2/4.
Izejas stāvoklis - 6. pozīcij a ar skatienu kustības virzienā. Rokas sakrustotas uz
krūtīm.

1. t.
„Viens-"
„-i"
„ Di-11

- solis ar labo kāju uz priekšu.
- solis ar kreiso kāju uz priekšu, pagriežoties 90° pa kreisi.
- lēciens, atsperoties ar labo kāju un sag labājot iepriekšējo auguma
stāvokli. Rokas atver 2. pozīcijā. Pēc l ēciena nostājas uz kreisās
kājas.

"--vi"
„Trī-

11

„-si"

-

nostājas

uz labās kājas 2. pozīcijā.
uz kreisās kājas.
nostājas uz l abās kājas, pagriežoties 90° pa labi ar skatienu

nostājas

kustības vi rzienā.

2. t.
"Viens-i, di-11
"- vi"

dejotāji ar trīs soļiem (kreisā, labā, kreisā kāja) apgriežas vienu
reizi apkārt pa labi. Rokas pakāpeniski sakrusto uz krūtīm.
- palēci ens uz kr.eisās kājas.

2. kustība
Kustību

izpilda 2 taktīs. Taktsmērs - 2/4.
Izejas stāvoklis - 6. pozīcij a ars katienu kustības virzienā, puišiem rokas sakrustotas
uz krūtīm, mei tām - sānos.
1. t. „Viens- " - solis ar labo kāju uz priekšu diagonā l i pa labi, pievelk kreiso kāju
blakus labajai un vēlreiz solis ar labo kāju.
„-1
- solis ar kreiso kāju uz priekšu.
'11

1
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- solis ar labo kāju uz priekšu.
- kreiso kāju pieliek blakus labajai un paceļas uz puspirkstiem.
Meitas triju soļ u laikā („-i, di-vi") apgriežas vienu reizi apkārt pa
labi. Uz „viens-„ rokas atver sānis, griežoties ieliek sānos.
2. t. „Viens-i" - stāv uz puspirkstiem.
- nostājas uz visas pēdas un atkal paceļas uz puspirkstiem.
„Oi-"
„- vi"
- nostājas uz visas pēdas un atkal paceļas uz puspirkstiem.

„Oi-"
„-vi"

3. ku stība (puišiem)
izpilda 3 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. un 3 t - 2/4.
Izejas stāvoklis - 6. pozīcija. Rokas sakrustotas uz krūtīm .
1. t. „Viens-" - pārl ēciens 2. pozīcijā. Pēdas - paralēl i.
„-i"
- pārlēciens, krustojot labo kāju priekšā kreisajai .
„Oi-"
- apgriežas pa kreisi ar skatienu pretējā virzienā. l}ermeņa svars uz
abām kājām. Kājas no krusti skā stāvokļa atkal izveido 2. pozīciju.
„- vi"
- pārlēciens 6. pozīcijā.
„Trī-"
- pārlēciens 2. pozīcijā.
„- si"
- pārlēci ens, krustojot labo kāju priekšā kreisajai. l~ermeņa svars uz
Kustību

abām kājām.

2. t. „Viens-" - apgriežas pa kreisi ar skatienu pretējā virzienā.
Kājas no krustiskā stāvokļa atka l izveido 2. pozīciju. Rokas atver
2. pozīcijā.
- pārlēciens 6. pozīcijā.
.
11 0 1
- pārlēciens 2. pozīcijā.
„-vi11
- pārlēciens 6. pozīcijā.
3. t. „Viens-" - solis ar labo kāju uz priekšu, rokas sakrustotas uz krūtīm.
.„
„-1
- solis ar kreiso kāju uz priekšu .
. "
- solis ar labo kāju uz priekšu.
" 0 1- pārlēciens uz labās kājas, apgriežoties 180° pa labi ar skatienu
11

pretējā virzienā.

4. kustība (puišiem)
izpilda 3 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. un 3. t. - 2/4. Izejas stāvoklis 6. pozīcija, rokas sakrustotas uz krūtīm. Kustību izpilda uz puspēdām, virzoties
pa diagonā l i.
1. t. „Viens- " - palēci ens 4. paralēlajā pozīcijā diagonā l ē pa labi, l abā kāja priekšā,
nedaudz ieliekta celī, kreisā kāja, ce lī taisna, aizmugurē. Rokas paceļ
Kustību

augšā.

„- i"

„Oi-"
u-vi"
„īri-"
11-si"
2. t. „Viens-" -

neliels pa l ēciens uz abām kājām 4. paralēlajā pozīcijā.
neliels pa l ēciens uz abām kājām, sag l abājot pozīciju.
solis ar labo kāju uz vietas, rokas nolaiž gar sāniem.
solis ar kreiso kāju uz priekšu kustības virzienā.
solis ar labo kāju uz priekšu kustības virzienā.
kreiso kāju nostiepj pri ekšā, pirkstgals pie grīdas, rokas

paceļ

augšā.
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- kreiso kāju strauji saliec celī ar pēdu pie labās kājas ceļgala.
- izstiepj kreiso kāju aiz muguras, pirkstgals pie grīdas, rokas nolaiž
gar sāniem.
11- vi"
- kreiso kāju strauji saliec celī ar pēdu pie labās kājas ceļgala .
3. t. „Viens- " - kreiso kāju nostiepj priekšā, pirkstgals pie grīdas, rokas paceļ
11- i"
„Di-"

augšā.

11-i"
„Di-"
„- vi"

- kreiso kāju strauji saliec celī ar pēdu pie labās kājas ceļgala.
- pagriežas ar seju pret skatītājiem un nostājas 2. pozīcijā.
- pārlēciens 6. pozīcijā, rokas nolaiž gar sāniem. Kustību atkārto,
sākot ar kreiso kāju un virzoties diagonālē pa kreisi.
5. kustība (m eitām)

Kustību izpilda 2 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. t. - 2/4. Izejas stāvoklis - 6. pozīcija

ar labo plecu kustības virzienā, rokas sānos.
1. t. „Viens- " - solis ar labo kāj1u pa labi, rokas atver 2. pozīcijā,
„-i"
- palēciens uz labās kājas, apgriežoties 180° pa labi ar skatienu
pretējā virzienā.

„Di-"
„-vi"

- solis ar kreiso kāju sānis pa kreisi,
- palēciens uz kreisās kājas, apgriežoties 180° pa labi ar skatienu

„Trī-"

- solis ar labo kāju sānis pa labi.
- pa lēciens uz kreisās kājas, apgriežoties 180° pa labi ar skatienu

pretējā virzienā.

„-si"

pretējā virzienā.

2. t.
„Viens- i, di- " - ar 3 soļiem apgriežas 180° pa kreisi {kreisā, labā, kreisā kāja) ar
skatienu pretējā virzienā,
„- vi"
- pa l ēciens uz kreisās kājas. Rokas „viens- „ - 3 pozīcijā, „-i, di- vi"
ieliek sānos.

6. ku stība {meitām)
Kustību

izpilda 3 taktīs. Taktsmērs 1. t . - 3/4; 2. un 3. t. - 2/4. Izejas stāvoklis 6. pozīcija. Rokas sānos.
1. t. „Viens- " - solis ar labo kāju diagonālē pa labi ar labo plecu uz priekšu. Rokas
pie svārkiem.
.„
„-1
- pārlēciens 6. pozīcijā.
„Di- "
- lēciens 6. pozīc ijā.
„- vi, trī-si "
- 3 lēcieni 6. pozīcijā, pakāpeniski pagriežoties pa labi diagonālē ar
kreiso plecu uz priekšu.
2. t. „Viens- " - ar lēcienu apgriežoties 180° pa labi, nostājas izklup ienā diagonāl ē
pa labi, labā kāja priekšā, kreisā nostiepta atpakaļ . Rokas ieliek

.„

„-1

„Di- "
"- vi"
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sānos.

- pārlēciens 6. pozīcijā .
- izklupiens diagonālē pa kreisi, kreisā kāja priekšā.
- pārlēciens 6. pozīcijā.

3. t. „Viens"
u-i"
„Di- "
„-vi"

-

l ēciens

6. pozīcijā, rokas atver 2. pozīcijā.
uz labās kājas, rokas ieliek sānos.
pārl ēciens uz kreisās kājas, apgriežoties 180° pa labi.
pārl ēciens 6. pozīcij ā, apgriežoties 180° pa labi.
l ēciens

7. kustība (meitām)
Kustību

izpilda 3 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. un 3. t. - 2/4. Izejas stāvoklis 6. pozīcija, rokas sānos, seja pret skatītājiem.
1. t. „Viens- " - solis ar labo kāju diagonālē pa labi ar labo plecu uz priekšu. Rokas
pie svārkiem,
•n
- pārl ēciens 6. pozīcijā.
1/-1
„Di- "
- lēciens 6. pozīcijā.
„-vi, trī-si"
- ar 3 lēcieniem 6. pozīcijā apgriežas 180° pa labi ar kreiso plecu
diagonālē pa labi ar muguru pret skatītājiem.
2. t. „Viens-" - apgriežas 360° pa labi ar kreiso plecu pret skatītājiem. Izklupiens
ar labo kāju uz priekšu. Rokas ieliek sānos.
„-1"'
- pārlēciens 6. pozīcijā.
."
- izklupiens ar kreiso kāju uz priekšu pa kreisi, pagriežoties ar labo
11 D1plecu pret skatītājiem,
„- vi 11
- pārlēciens 6. pozīcijā.
3. t.
„Viens-i, di- vi"
- ar 4 l ēcieniem 6. pozīcijā apgriežas divas reizes pa labi.

8. kustība
Kustību

izpilda 2 taktīs. Taktsmērs 1. t. - 3/4; 2. t. - 2/4.
Izejas stāvokl is - 6. pozīcija. Rokas gar sāniem.
1. t. „Viens- " - solis ar labo kāju sān is pa labi.
„-i"
- kreiso kāju pieliek blakus labajai kājai.
„Di- "
- solis ar labo kāju sānis pa labi.

„- vi"
„Trīs-"

- pietupjoties, kreiso kāju pieliek blakus labajai

2. t. „Viens-" „-i"
„Di-"
„-vi"
-

kājai.

izstiepjas, rokas paceļ augšā.
pauze.
pietupiens.
izstiepjas, rokas vēzē aiz muguras.
pietupiens.
izstiepjas, rokas paceļot plecu augstumā uz priekšu.
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