
Labas! Šiandien puiki diena, vėl sveikinuosi su Jumis!

Šiuos dienos užduotėlė: ,,Marginimo būdai”

Pasiūlyti jums su tėveliais kiaušinių marginimo būdus.
Vėliau, parašysite ar pasinaudojote jais.

Dienelę pradedame žaidimu.

Vaikai moka šią dainelę ir žaidimą, paprašykite, kad 
padainuotų ir parodytų.

Kiškutis ėjo pasivaikščiuot

Jis vienas visiškai sutiko (vaiko vardas)

Apsidžiaugė labai

Labas kiškuti!(žaidžiama tiek kiek yra dalyvių,visi turi 
paturėti žaisliuką)



 Kiaušinių marginimo būdai:

 Kiaušinių dažymas ryžiais

 Jums reikės: Baltų kietai virtų kiaušinių, plastikinio 
uždaromo maišelio, maistinių dažų, acto. Į plastikinį indelį 
įberkite kelias saujas nevirtų ryžių ir įlašinkite pasirinktą 
maistinių dažų spalvą. Gerai išmaišykite, galite su šaukštu, 
kad spalva tolygiai pasiskirstytų ant ryžių. Įpilkite šlakelį acto 
ir dar pamaišykite. Dėkite kiaušinį, užspauskite maišelį ir 
išvoliokite kiaušinį spalvotuose ryžiuose. Išėmę kiaušinį 
apvalykite jį su sausa servetėle, kad nebeliktų prilipusių 
ryžių. Netrukus pamatysite, kad šie kiaušiniai atrodo ypač 
spalvingi. Svarbiausia – kad šis dažymo būdas yra visiškai 
natūralus, o kiaušiniai, net ir ryškiaspalviai, yra tinkami 
valgyti.
Visą straipsnį galite 
rasti https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/951995/siu-
metu-bomba-marguciai-kurie-sulauks-gausybes-
komplimentu

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/951995/siu-metu-bomba-marguciai-kurie-sulauks-gausybes-komplimentu






Kiaušinių marginimas vienkartiniame 
rankšluostyje

 Kiaušinių marginimas vienkartiniame rankšluostyje
 Kiaušinių marginimui vienkartiniuose rankšluosčiuose reikės: 
 virtų kiaušinių, geriausiai baltų, vienkartinio rankšluosčio lapelių, maistinių arba 

kiaušinių dažų, kanceliarinės gumytės ar siūlo, pipetės arba tiesiog mažo buteliuko 
dažams, purkštuko su vandeniu.

 Marginimo eiga:
 Procesas labai paprastas, bet kartu labai įdomus ir vaikus smagiai įtraukiantis. Virtą 

kiaušinį reikia įvynioti į vienkartinio rankšluosčio lapelį, viršuje kanceliarine gumyte ar 
siūlu gerai sutvirtinant - kiaušinis viduje turi būti labai gerai apspaustas servetėlės. 
Tuomet pipete ar tiesiai iš buteliuko lašinate skirtingų spalvų dažus mažais taškeliais, kol 
padengiate visą servetėlę. Tuomet viską dar lengvai padengiate vandeniu - tą geriausiai 
padaryti smulkia dulksna purškiančiu vandens purkštuvėliu. Ir tuomet belieka šiek tiek 
palaukti, kol dažai įsigers - priklausomai nuo to, kokio ryškumo ir koncentracijos dažus 
naudosite, gali užtrukti nuo 5 minučių iki pusvalandžio, nors galima laukti ir kol servetėlė 
visai išdžius. Kiaušiniai gaunasi tikrai gražūs, netikėti, įvairių raštų - galite 
paeksperimentuoti vienus suspaudžiant labiau servetėlėje, kitus mažiau, vienus dažyti 
ryškiau, kitus blankiau, dar vienus padengti dažais be sausų tarpų, kituose jų palikti - ir 
kaskart gausite vis kitokį, vis įdomų ir vienetinį variantą. Kadangi procesas tikrai greitas, 
tokiu būdu be vargo pridažysite galybę skirtingų kiaušinių per trumpą laiką. 
Šaltinis: http://www.kuriavaikai.lt







Manau jūs puikūs pagalbininkai savo 
tėveliams.

Gero darbo ,bet  nepamirškite ir 
dienotvarkės laikytis!

Su džiaugsmu laukiame rytojaus, nes 
ryt penktadienis!

Iki!




