
SPALVIUKAI ŽAIDŽIA NUOTOLINIU BŪDU 

ATVELYKIS - VAIKŲ VELYKĖLĖS 

Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų užbaigiantis velykinę savaitę. 
Tradiciškai iki Atvelykio būtinai reikėdavo aplankyti savo krikštavaikius, apdovanoti 
juos margučiais ir kitomis dovanomis. Per Atvelykį pasimatoma su giminėmis, jeigu 
dėl kažkokių priežasčių nepavyko pasimatyti per Velykas.  
Šią dieną vėl dažomi kiaušiniai, ridenami margučiai, supamasi sūpynėse.  
Kiaušinius per Atvelykį daužo tik vaikai. Tądien daugiausiai dėmesio skiriama 
vaikams, todėl Atvelykis dar vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis. 

Tai gi Šv. Velykų savaitė dar tęsiasi, pamirškim darbelius, atsipūskime. Savaitė skirta 
žaidimams.  

KIAUŠINIŲ MARGINIMAS DEKUPAŽO TECHNIKA: 
Vaikučių Velykėlėms vėl dažomi margučiai. Siūlome labai paprastą ir įdomų 
marginimo būdą, kuris leidžia sukurti labai įspūdingus margučius. Dekupažo technika 
natūralus ir nekenksmingas būdas marginti velykinius kiaušinius, kur nereikia jokių 
sintetinių dažų, rezultatas įspūdingas, o marginti itin lengva. Svarbiausia turėti 
gražias nedideliais paveiksliukais servetėles. O svarbiausia, kad taip margindami 
vaikai nepamirš , kaip reikia valdyti teptuką bei žirkles (kadangi klijuojamos iškarpos 
nėra didelės, kad vaikams nedingtų noras marginti ir būtų įdomu, galima iš anksto 
tėveliams iškirpti klijuojamas detales). Beje, į servetėles tarsi į marškinėlius susukti 
margučiai bus ir patys tvirčiausi!   

Reikalingos priemonės: 
- Kiaušinio baltymas (krakmolo arba želatinos – tai klijuojanti medžiaga); 
- teptukas; 
- žirklės; 
- spalvingų popierinių servetėlių; 
- kietai virti kiaušiniai. 

1. Pirmas žingsnis – kietai išvirti kiaušinius ir atšaldyti.  
2. Antras žingsnis – pasiruošti klijuojančią medžiagą: baltymus užteks supilti į 

indelį. Krakmolą reikia praskiesti šlakeliu verdančio vandens, kad gautųsi skysta 
tyrelė. Želatiną – išbrinkinti, ištirpdyti ir ataušinti. Ją reikia laikyti šiltai, kad 
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nesustingtų (iš asmeninės patirties siūlau naudoti kiaušinio baltymą, nereikia 
skubėti užklijuoti iškarpos, išdžiuvus nesimato jokio padengto sluoksnio). 

3. Toliau – pasiruošti servetėles. Atskirti viršutinį sluoksnį, ant kurio atspaustas 
piešinys – reikalingas tiktai jis. Išsikirpti piešinėlius. 

4. Ant kiaušinio dėti piešinį (nebūtina, bet pirma galima patepti baltymu tą vietą, 
kur planuojamas klijuoti piešinėlis), tada teptuku užtepti baltymą ant piešinėlio 
viršaus ir braukti nuo vidurio į šonus. Klijuoti kitą piešinėlį, taip užpildant visą 
kiaušinio paviršių (arba tik dalį – kaip jums patinka).  

5. Kiaušinį palikti nudžiūti. 

Vaizdo įrašas dekupažo marginimo technikos: https://www.youtube.com/watch?
v=e6qfBIeFBwM 

https://www.youtube.com/watch?v=e6qfBIeFBwM


MARGUTIS KITAIP: 

Reikalingos priemonės: 
- Popieriaus lapas; 
- pieštukas; 
- žirklės; 
- fotoaparatas. 

Pasiruošimas labai labai paprastas, reikia ant popieriaus lapo nupiešti kiaušinį. 
Nupiešus kiaušinį, iškirpti jo vidų.  
Kyla klausimas, kaip numarginti tokį tuščiavidurį margutį? Tai irgi labai papratsa, 
reikia tik įsijungiti savo vaizduotę ir pasivaikščioti po kiemą. Kai pamatysite sau 
patikusį vaizdą, priešais jį pridėkite savo tuščiavidurį kiaušinuką ir jį 
nufotografuotkite. Štai ir margutis!  

 





VAIKUČIŲ VELYKĖLIŲ ŽAIDIMAI: 

• Margučių slėpynės 
Kaip žaidžiama? Margučius (tai gali būti ir šokoladiniai kiaušinukai) paslepiami 
įvairiausiose vietose – 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. 
Kas laimi žaidimą? Žaidimas baigiamas suradus visus paslėptus margučius, laimi tas, 
kuris surenka daugiausia kiaušinukų. 

• Kiaušiniavimas pievoje 
Kaip žaidžiama? Smagiausia šį žaidimą žaisti lauke, bet jei oro sąlygos netinka, 
galima ir didesnėje patalpoje. Išdėliokite kuo daugiau kiaušinių kuo didesniame plote. 
Tuomet paskelbus žaidimo pradžią vaikai stengiasi surinkti kuo daugiau kiaušinių. 
Galima pasirinkti ar kiaušinukai bus renkami per tam tikrą laiką, ar žaidimo pabaiga 
bus skelbiama nelikus nei vieno kiaušinio “pievoje”. 
Kas laimi žaidimą? Žaidimą laimi tas, kuris margučių surenka daugiausiai. 

• Mažojo margučio paieška 
Kaip žaidžiama? Tam, kad visi žinotų, ko ieško, žaidimo vedėjas visiems parodo 
mažą ryškų kiaušinuką (pavyzdžiui, 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. 
Kas laimi žaidimą? Šiuo atveju renkamas ne nugalėtojas (paskutinis pamatęs 
kiaušinuką ar jo neradęs). Jis turi išsipirkti vietą prie stalo, t.y. įvykdyti užduotį, 
tačiau, kad jis ypatingai neliūdėtų, užduotis turėtų būti smagi – pavyzdžiui, 
padeklamuoti eilėraštuką, pašokti ar padainuoti ir pan. 

• Margučių žolės riedulys 
Kaip žaidžiama? Šis žaidimas tinka, kai žolė jau būna sužėlusi. Margučius per žolę 
ridename virtuvinėmis mentelėmis, šaukštais, lazdomis ar kokiais kitais po ranka 
turimais daiktais (jei jie skirtingi, galima traukti burtus, kam koks atitenka – tai irgi 
žaidimo dalis!). 
Kas laimi žaidimą? Laimi tas, kuris margutį nuo vieno pievos galo iki kito atridena 
greičiausiai. 



• Margutis šaukšte 
Kaip žaidžiama? Pasidalijama į komandas, kurios dalyvauja velykinių kiaušinių 
nešimo estafetėje. Galima nešti tiek margutį, tiek šokoladinį kiaušinį. Kiekvienas 
komandos narys turi kuo greičiau nuo starto linijos iki kitame gale esančio krepšelio 
nunešti kiaušinį, kuo greičiau grįžti atgal ir perduoti šaukštą („estafetės lazdelę“) 
kitam komandos nariui. 
Kas laimi žaidimą? Laimi greičiausiai įveikę estafetę. 
 



• Margučių ridenimas 
Ridenimas loveliu. Šio žaidimo tikslas – išmušti kuo daugiau kiaušinių. Žaidėjai 
loveliu iš eilės ridena po vieną kiaušinį. Jeigu išridentas margutis paliečia kitą, 
žaidėjas gali pasiimti juos abu ir ridenti dar sykį. Kai lieka tik du žaidėjai, tas, kuris 
pataiko į kito nuridentą margutį, jį pasiima, bet jei nepataiko, abu margučiai atitenka 
pirmam ridentojui.  
Ridenimas lygioje vietoje. Žaidėjai, pavyzdžiui, pievelėje, savo margučius ridena iš 
tos pačios pažymėtos vietos, o laimi tas, kurio kiaušinis nusirita toliausiai. Laimėtojui 
atitenka visi aplenkti ar kliudyti margučiai.  
Ridenimas lazda. Šio žaidimo metu kiekvienas varžybų dalyvis iš tos pačios 
pažymėtos vietos savo margutį atsargiai paridena lazda. Laimi tas, kuris sveiką 
margutį nuridena toliausiai. Jam ir atitenka visi kiaušiniai. 
 

LINKSMAI PAŽAISKIT !!! 
AUKLĖTOJOS GITANA IR RASMA


