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KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI: DAŽYMAS VAŠKU 

 Pradžioje reikia pasigaminti dažymo įrankį: į pieštuką įsmeikite 

nedidelį smeigtuką su maža galvute. Skardinėje ištirpinkite vašką 

(ne parafiną!) ir laikykite jį ant mažytės ugnies, kad neatvėstų. 

Smeigtuko galvutę mirkome ištirpintame vaške ir piešiame 

norimus raštus ant kietai išvirto ir dar šilto kiaušinio. Kai vaškas 

sustingsta, kiaušinį dedame į šiltus dažus. Išėmę vašką 

nugramdome arba pašildome ir nušluostome servetėle. Jei norime 

gauti kelių spalvų raštus, pirmiausia kiaušinį nudažome šviesesne 

spalva (pvz., geltona), išbraižome raštus ir merkiame į tamsesnę 

spalvą (pvz., mėlyną). Šiuo atveju turime žalią kiaušinį su 

geltonais raštais. Margučių raštai – saulutės, žvaigždutės, rūtelės, 

eglutės, žalčiukai, driežiukai, paukščiukai, arkliukai, vingeliai ir kt. 

 



KIAUŠINIŲ MARGINIMAS SVOGŪNŲ LUKŠTAIS 

Jums reikės: 

• Kiaušiniai; 

• Įvairūs žolelių lapeliai; 

• Žirklės; 

• Nailoninės kojinės; 

• Siūlai; 

• Svogūnų lukštų. 

 

 

Ant kiaušinio dedami norimi žolių lapeliai. Toliau imama 
nailoninė kojinė ir su ja aptraukiamas kiaušinis. Kojinės 
kirptiniai galai sutvirtinami siūlų. Jei neturite nailoninės 
kojinės, apvyniokite kiaušinį siūlu. Taip žolelių lapeliai 
prisispaudžia prie kiaušinio. Toliau į puodą įdedami svogūnų 
lukštai. Į puodą dedami kiaušiniai ir pilamas vanduo, kad 
apsemtų visus kiaušinius. Taip verdami kiaušiniai maždaug 
10-15 minučių. Išvirus kiaušinius jie išimami iš puodo ir 
nuimamos nailoninės kojinės. Nereiktų laukti kol kiaušiniai 
visiškai atvės, nes kai jie atšals, žolelių lapeliai prilips prie 
kiaušinio ir juos bus sunkiau nuimti. Kad kiaušiniai gražiau 
atrodytų juos galima patepti aliejumi. 

 

 



NUDAŽYKITE KIAUŠINIUS „VIENARAGIŲ“ IŠPLAUKUSIOM 

PASTELINĖMIS SPALVOMIS 

 
Jums reikės: kietai virtų kiaušinių, maistinių dažų, 

virtuvinių popierinių rankšluosčių, vandens purkštuvo 

su vandeniu ir indelio, bei gumelės ar siūlo užrišti 

popieriui. 

Kiaušinius suvyniokite į popierinį rankšluostį, 

suriškite, užpilkite įvairių spalvų maistinių dažų, 

papurkškite vandeniu ir sudėkite į indą kol išdžius.  



KIAUŠINIŲ MARGINIMAS NATŪRALIAIS DAŽAIS 

 
Marginimui naudojami natūralūs dažai, išgaunami iš augalų dalių. 

Reikia paimti tiek vandens, kad jis apsemtų dažomus kiaušinius. Į 

vandenį įpilti 1 šaukštelį acto ir tam tikrą kiekį intensyvią spalvą 

turinčių augalų dalių. Mišinys verdamas 15 min. Į atvėsusius dažus 

merkiami kiaušiniai ir dar verdama 15 min. Išvirti kiaušiniai dar 

palaikomi dažuose. Nuo to, kiek laiko laikysime margučius 

dažuose, priklausys spalvos intensyvumas. O štai keletas receptų: 

Šokoladinė spalva – 4 šaukštai kavos tirščių, 1 šaukštelis acto, 
vandens. 

 

Ruda spalva – 12 pakelių arbatžolių, 1 šaukštelis acto, vandens. 

 
 

Ochros spalva – 4 puodeliai raudonojo svogūno lukštų, 1 

šaukštelis acto, vanduo. 

 

 

Geltona spalva – 1 puodelis ramunėlių, 1 šaukštelis acto, vandens. 

 

 

 

Žalia spalva – 2 puodeliai špinatų, 1 šaukštelis acto, vandens. 

 

 

 

 

Rožinė spalva – burokėlių sultys, 1 šaukštelis acto. 

 

 

 

 

Levandų spalva – žibučių žiedų, 1 šaukštelis acto, vandens. 

 

 

 

 

Aukso spalva – 2-3 šaukšteliai ciberžolės arba geltonojo imbiero miltelių, 1 

šaukštelis acto, vandens. 

 

 

 

 

Mėlyna spalva – 2 susmulkintos galvos raudonojo kopūsto, 2 litrai vandens ir 6 

šaukštai acto. Mirkykite per naktį, jei norite ryškiai mėlynos spalvos. 

 

 





KITI KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI: 
 

  

Marginimas lipniomis juostelėmis 

Technika labai paprasta – ant virto kiaušinio ornamentus 

reikia  lipdyti iš lipnios juostos, paskui dažyti šviesiais dažais, 

paskui vėl užlipdyti – tada į kitokius dažus. Pakartoję procesą 

keletą kartų, galite gauti žavingą ir netikėtą rezultatą. 

 
 

  

Marginimas siluetais 

Iš lipnaus popieriaus iškerpami įvairiausi velykiniai 

siluetai ir kruopščiai prilipdomi prie virto kiaušinio. 

Tada belieka įmerkti kiaušinį į vandenį su dažais ir 

pasidžiaugti rezultatu. 

 
 

 

 

 Marginimas kaklaraiščiais 

Jei namuose turite senų, nebenaudojamų šilkinių 

kaklaraiščių, jais sėkmingai galite nudažyti kiaušinius. 

Tereikia į kaklaraiščio skiautę įvynioti kiaušinį, paskui 

aprišti švariu baltu skudurėliu ir virti puode. 
 
 

 

 

Marginimas „emocijomis“ 

Ant nudažytų įvairiaspalviais dažais kiaušinių juodu markeriu 

nupieškite kokias tik norite emocijas. Gausis linksmi margučiai. 
 
 

 



KITI KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI: 

 Marginimas kempinėle 

Išvirkite kiaušinius. Pamirkykite kempinėlę vandenyje. Sukarpykite ją į kelias mažesnes 

dalis, kad būtų pakankamai kiekvienai spalvai. Vienkartinę lėkštę panaudokite kaip paletę, 

mažais kiekiais išspauskite kelių skirtingų spalvų dažų. Pasidėkite šalia tuščią kiaušinių 

dėžutę, į kurią dėsite išmargintus kiaušinius, kad šie išdžiūtų. Padažykite kempinėlę į 

akrilinius dažus, popieriniu rankšluosčiu nusausinkite jų perteklių. Laikydami kiaušinį 

rankoje, lengvais prisilietimais kempinėle tapšnokite jį norima spalva, marginkite 

piešinėliais ar raštais. Nudažytą kiaušinį dėkite į dėžutę, kad nudžiūtų. Dažams nudžiūvus, 

išmarginkite jį kita spalva. Šį procesą kartokite kol jūsų margutis taps pakankamai 

spalvingas ir gražus. 

 
 

 

 

Skutinėjimas 

Nudažome kiaušinius natūraliais ar sintetiniais dažais. 

Mažu peiliuku išskutinėjame įvairiausius raštus. 

Marginimo esmė yra tokia: peiliuku nuskutamas 

viršutinis dažų sluoksnis ir pradeda matytis apatinis, 

baltas kiaušinio lukštas. Geriausia skutinėti balto 

lukšto kiaušinius. 

 
 

 



VELYKINĖ DEKORACIJA „KIAUŠINIAI“ IŠ SIŪLŲ 

Jums reikės: 

• Mažų balionų; 

• Siūlų; 

• Klijų (lipalo); 

• Adatėlės; 

• Indelio klijams;  

Pirma reikia pripūsti balionus, jei turite didesnius balionus galite juos pripūsti 

tik iš dalies. Toliau į indelį supilami klijai ir įmerkiami siūlai. Siūlas 

traukiamas iš indelio ir vyniojami aplink balioną. Apvyniojus norimą kiekį 

siūlų aplink balioną jis pakabinamas išdžiūti. Siūlų kiekis gali būti įvairus tai 

priklauso jūsų norimo matyti vaizdo. Galima pasirinkti įvairiausių spalvų 

siūlus, tai priklauso tik nuo jūsų noro ir fantazijos. Išdžiūvus klijams balionas 

susprogdinamas. Susprogdinus balioną jo liekamos išimamos. Šiuos iš siūlų 

padarytus kiaušinius galima įdėti į krepšelį arba pririšus siūlą galima 

pakabinti ant Velykų medžio šakų. 



KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI: 
Internetinės nuorodos: 

https://www.youtube.com/watch?v=JgKIgiaJyVk&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=v67y0VvGXrA 

https://www.youtube.com/watch?v=vhWkVPSvSKk 

https://www.youtube.com/watch?v=nbPv19OoVXQ&fbclid=IwAR1dKv0Hx6LcF

SwCQlqc3ETG6frkM_j6sLdTPZ9W4XNMVz6O1hG0oTVEe_o 

https://youtu.be/Ej6DSeYW1MU 

https://youtu.be/iHdgrgqfMJc 

https://youtu.be/msEL32VTwSY 

https://youtu.be/ZldobcvILUg 

https://www.youtube.com/watch?v=JgKIgiaJyVk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=v67y0VvGXrA
https://www.youtube.com/watch?v=vhWkVPSvSKk
https://www.youtube.com/watch?v=nbPv19OoVXQ&fbclid=IwAR1dKv0Hx6LcFSwCQlqc3ETG6frkM_j6sLdTPZ9W4XNMVz6O1hG0oTVEe_o
https://www.youtube.com/watch?v=nbPv19OoVXQ&fbclid=IwAR1dKv0Hx6LcFSwCQlqc3ETG6frkM_j6sLdTPZ9W4XNMVz6O1hG0oTVEe_o
https://youtu.be/Ej6DSeYW1MU
https://youtu.be/iHdgrgqfMJc
https://youtu.be/msEL32VTwSY
https://youtu.be/ZldobcvILUg
https://youtu.be/ZldobcvILUg


KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI: 

Internetinės nuorodos: 

https://youtu.be/Dfd1t1oHm6M 

https://youtu.be/ek193NVZYR0 

https://youtu.be/fXw7oebEImI 

https://youtu.be/Z9q3qpWZehc 

https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/ 

https://www.pinterest.com/pin/279012139399081610/ 

https://www.pinterest.com/pin/510103095291540155/ 

https://www.pinterest.com/pin/510103095291539977/ 

https://youtu.be/Dfd1t1oHm6M
https://youtu.be/ek193NVZYR0
https://youtu.be/fXw7oebEImI
https://youtu.be/Z9q3qpWZehc
https://youtu.be/Z9q3qpWZehc
https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/
https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/
https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/
https://www.pinterest.com/pin/279012139399081610/
https://www.pinterest.com/pin/510103095291540155/
https://www.pinterest.com/pin/510103095291539977/


Velykos – stebuklinga pavasario, atgimimo ir džiaugsmo 

šventė, kuri neįsivaizduojama be smagių žaidimų. 

Velykų žaidimai yra puikus būdas pajudėti, pabendrauti, 

bet ir supažindinti vaikus su tradicijomis jiems labiausiai 

patinkančiu būdu! 

VELYKŲ ŽAIDIMAI  

Kad mažesnieji liktų nenuskriausti, sugalvokite prizus už 

laimėjimus „Velykų žaidynėse“. Prizai nebūtinai turi būti skirti 

atskirų rungčių laimėtojams – galite susigalvoti pačių įvairiausių 

nominacijų, pabrėžiančių gerąsias vaikų savybes, pavyzdžiui, 

„Draugiškiausias Velykų zuikis“, „Linksmiausias Velykų zuikis“, 

„Dosniausias Velykų zuikis“, „Greičiausias Velykų zuikutis“ ir 

taip toliau. 



 

BUKYNĖS. Šį žaidimą tikrai žinote ir žaidžiate, tik tradicinis 

pavadinimas mažiau žinomas. Bukynių metu tikrinamas kiaušinio 

stiprumas - vienas laiko kiaušinį delne, o kitas daužia - laimi tas, 

kurio kiaušinis neskyla arba lieka sveikiausias. Beje, seniau šį 

žaidimą žaisdavo beveik vien vyrai. 

 

 

RIDENIMAS. Kiaušinius ridendavo nuo iškelto medinio lovelio, 

buvo tikima, kad taip pažadinamos gyvatės ir žalčiai, kurie vėliau 

ima šliaužioti ir pilvais kutendami žolę bei augalus juos pažadina. 

Jeigu ridenant jūsų kiaušinis liečia kitus margučius, tai šiuos 

galite pasiimti - laimi tas, kad kurio margutis nurieda toliausiai ir 

tas, kuris susirenka daugiau margučių. 

 

 



RATELIS. Visi žaidėjai susėda į ratuką, o rankas laiko už nugaros. 

Žaidimo vedėjas vienam įduoda į rankas margutį, kurį reikia 

perduoti šalia sėdinčiam žaidėjui - nesvarbu kurion pusėn. Likę 

žaidėjai stebi procesą, o jeigu kuris įtaria, kas turi margutį, tai 

sušunka „radau“ ir pasako vardą to, kuris turi kiaušinį. Jeigu atspėja, 

tai margutį pasilieka sau ir pasikeičia vietomis su tuo, kuris laikė 

kiaušinį. Kartais žaidžiama taip, kad praradęs margutį žmogus 

iškrenta iš ratelio. 

KIŠKIO GAUDYNĖS. Žaidimas toks pats, kaip paprastos 

gaudynės, bet reikia ne bėgioti, o šokinėti. 

 



 

 

MARGUČIŲ SLĖPYNĖS. Suaugę turi  margučius paslėpti – 

vaikai jų ieško, o žaidimo vedėjas sako „šilta“ arba „šalta“. Jei 

tik orai leidžia, šį žaidimą smagiausia žaisti lauke, tačiau 

margučius galima išslapstyti ir namuose. Laimi tas, kuris suranda 

daugiausia kiaušinių. 

 

 

 

 

 

 

 

KIAUŠINIAVIMAS PIEVOJE. Smagiausia šį žaidimą žaisti 

lauke, bet jei oro sąlygos netinka, galima ir didesnėje patalpoje. 

Išdėliokite kuo daugiau kiaušinių kuo didesniame plote. Žaidimo 

tikslas - surinkti kuo daugiau kiaušinių. 

 

 

 

 



MARGUTIS ŠAUKŠTE. Pasidalijama į komandas, kurios 

dalyvauja velykinių kiaušinių nešimo estafetėje. Galima nešti tiek 

margutį, tiek žalią kiaušinį. Kiaušinis nešamas įdėtas į šaukštą – tai 

ne menkos koordinacijos reikalaujanti užduotis! Kiekvienas 

komandos narys turi kuo greičiau nuo starto linijos iki kitame gale 

esančio krepšio nunešti kiaušinį, kuo greičiau grįžti atgal ir perduoti 

šaukštą kitam komandos nariui. Laimi greičiausiai įveikę estafetę, 

tačiau užduotį galite pasunkinti: skirti po tašką už kiekvieną sveiką 

margutį, plius vieną tašką už greitį. Tokiu atveju laimi komanda, 

surinkusi daugiau taškų. 

 



MAŽOJO MARGUČIO PAIEŠKA. Šis žaidimas – puikus būdas prie stalo 

susodinti įsidūkusius vaikučius. Tam, kad visi žinotų, ko ieško, žaidimo 

vedėjas visiems parodo mažą ryškų kiaušinuką (pvz: putpelės ar šokoladinį, 

įpakuotą į spalvotą foliją). Žaidėjams pasišalinus iš kambario, jį padeda 

matomoje, tačiau ne itin akivaizdžioje vietoje. Į kambarį susirinkusiųjų 

užduotis – apžvelgti aplinką, pamatyti kiaušinuką ir, kitiems neišduodant 

vietos, tylomis atsisėsti prie stalo. Šiuo atveju renkamas „pralaimėtojas“ 

(paskutinis pamatęs kiaušinuką ar jo neradęs). Jis turi išsipirkti vietą prie 

stalo, t.y. įvykdyti sugalvotą užduotį, tačiau, kad jis ypatingai neliūdėtų, 

užduotis turėtų būti smagi – pavyzdžiui, padeklamuoti eilėraštuką, padainuoti 

dainelę. 



KAS VALDO? - Šis žaidimas taip pat yra tinkamas 

didesnei grupei žmonių. Vienas žaidimo dalyvis turi 

išeiti iš kambario, o tada likusieji susitaria, kuris iš 

jų yra vadovaujantis. Kai išėjęs dalyvis grįžta, 

žaidimas prasideda. Dalyvis, kuris išrenkamas 

vadovauti, turi atlikinėti įvairius judesius (ploti, 

daryti pritupimus, šokinėti ir t.t.), o visi likusieji 

turi judesius iš karto kartoti. Tada dalyvis, kuris 

buvo palikęs kambarį, turi atspėti kuris yra išrinktas 

vadovu. 

 

Atspėk, kas aš esu? - Žaidimo metu visi dalyviai turi 

susėsti ratu ant žemės. O vienas išrinktas dalyvis, rato 

vidurį turi suvaidinti be garsų kokį velykinį personažą, 

simbolį, daiktą (galima pasirinkti personažą iš 

Velykinių filmų arba tiesiog kiškutį, Velykų bobutę, 

margutį, lovelį ir pan. Kiti dalyviai turi atspėti, ką 

vaidina. Tas kuris atspėjo, stoja į rato vidurį ir vaidina 

kitą personažą, o kiti spėlioja. Šis žaidimai padės 

puikiai praleisti laiką su artimiausiais ar draugais ir 

yra puikiai tinkami žaisti tiek lauke, jei oras geras, tiek 

ir viduje, kai šalta.  



Žaidimas ratelyje „Atspėk, kas turi margutį“ 

 Šis žaidimas tinka didesnėms grupėms žmonių, mat kuo daugiau dalyvių 

– tuo žaisti linksmiau. Žaidimo metu visi dalyviai turi susėsti ratu ant 

žemės, o vienas dalyvis pasodinamas į rato vidurį turi būti užsimerkęs. 

Sėdintieji rate turi kiaušinį, kurį už nugaros rankomis vieni kitiems 

perduoda, o sėdintysis viduryje turi atsimerkęs atspėti, pas kurį yra 

kiaušinis. Kai pastarasis atspėja, keliauja į bendrą ratą, o tas dalyvis, pas 

kurį kiaušinis buvo rastas – sėdasi į vidurį ir pradeda spėlioti. 

 



 

MARGUČIŲ ŽOLĖS RIEDULYS. Šis žaidimas tinka vėlyvoms 

Velykoms, kai žolė jau būna sužėlusi. Margučius per žolę ridename 

virtuvinėmis mentelėmis, šaukštais, lazdomis ar kokiais kitais po ranka 

turimais rakandais (jei jie skirtingi, galima traukti burtus, kam koks atitenka 

– tai irgi žaidimo dalis!). Laimi tas, kuris margutį nuo vieno pievos galo iki 

kito atridena greičiausiai. 

 



“Drugelių” vaikai, kiekvieno iš jūsų pasiilgau ir siunčiu pačius 
DIDŽIAUSIUS  linkėjimus!  

 

Paspaudę šią nuorodą, nupieškite drugelį neatitraukus rankos ir jis 
atskris pas mane. Šitaip gausiu jūsų linkėjimus!  

 

https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Z
j4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0 

 

https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2_v7wQiQDWp8PiqS3CnMd5Zj4vVwstZGcSAX7jTRYVLBy_iIQlFmw_cw0
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