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Rid rid rid margi margučiai (04.07 - 04.10)
Vaikai sužinos kiaušinių marginimo būdus. Nusiteiks laukti šv. Velykų. Gebės klausytis, deklamuoti,
susipažins su lietuvių liaudies tautosaka.

"KODĖLČIUKAI" APR 08, 2020 01:00PM

Eilėraštis "KIŠKIO MARGUČIAI"
Tai nutiko vieną dieną,
Saulei ritantis per kiemą,
Kai žolytė pamažu
Kalės po žiemos miegų.

Bėgo kiškis per dirvoną
Baikščiai dairėsi į šonus.
Ir pamatė jis vaikus,
Skinant karklo kačiukus.
Kiškis ištempė ausis,-
Ką jie kalba paklausys.
Ir išgirdo, kad vaikai
Šventei ruošiasi labai.
Parsinešę kačiukus,
Eis dažyti margučius.
Į namus skubės jie tuoj,
Nes Velykos jau rytoj.

Kiškis galvą palingavo
Ir į mišką nušuoliavo.
Kol šuoliavo, tol galvojo
Apie šventinį rytojų.
Gal numargint margučius
Ir pradžiugint vaikučius?
Bet iš kur kiaušinių gauti?
Gal kas žino, reiks paklausti.

Žiūri takučiu mažytė
Skuba į namus pelytė.
-Ar gali manęs palaukti,
Noriu aš tavęs paklausti.
Tau gi tenka daug bendrauti,
Kur galiu kiaušinių gauti?
Ryt Velykas švęs vaikai,
Tu, pelyte, ar žinai?

Taip, girdėjau, Ilgaausi,
Žinau kur kiaušinių gausi.
Turi jų raiba vištelė,
Ji gyvena ant kalnelio.
Jei tik nori palydėsiu,
Rast jos namą tau padėsiu.
Duosim vištai mes grūdų,
Štai maišelyje turiu.
Ir pelytė su kiškiu
Nuskubėjo takučiu.

Kai prie namo atšuoliavo,
Višta viščiukus skaičiavo.
Išsilakstė jie po kiemą,
Dabar kviečiasi po vieną.
Pažvelgė į vartelius
Ir pamatė ten svečius.

-Būk pasveikinta, Raiboji,
Kaip laikais, ar nesloguoji?,-
Tarė kiškis nuo vartelių,
Eidamas arčiau vištelės.
Jis pasakė, ko atėjo,
Višta iškart pažadėjo:
-Viščiukus tik suskaičiuosiu,
Žinoma, kiaušinių duosiu.
Kiškiui jų ji negailėjo,
Pilną kraitelę pridėjo.
O pelytė iš maišelio
Padavė grūdų saujelę.
Višta svečius palydėjo,
Jie miškan vėl nuskubėjo.

Kai nuėjo pusę kelio,
Atsisėdo ant kelmelio.
Reikia dabar pamąstyti,
Kaip tuos kiaušinius dažyti.
Kas miške dažų turės,
Ir šiandieną jiems padės?
Kažkas sakė iš vaikų,
Margins kiaušinius vašku.

Čia pelytė atsistojo
Ir rankutėmis suplojo:
-Bitės mums padėt galės,
Vaško jos tikrai turės.
Šįryt, kai namo skubėjau,
Gražų avilį regėjau.
Ten miškelio pakrašty
Stovi aviliai keli.

Tuo metu kai jie kalbėjo,
Keliuku ežys pupsėjo.
Pasiklausė jų kalbų,
Pasidarė kiek smalsu.

-Laiko truputį turiu,
Gal padėti kuo galiu?,-
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Tarė sutiktas ežiukas,
Tas dygliuotas kamuoliukas.

Kiškis pažvelgė į pelę,
Ši parodė į kraitelę.
-Mes skubėsim pas bites,
Ežys kiaušinius parneš.
Kai iš bičių vaško gausim,
Tuoj abu namo keliausim.

Kai ežiuką palydėjo,
Jie prie avilio nuėjo.
Čia paprašė jie bitutės,
Duoti vaško nors truputį.

-Turim vaško į valias,
Tuoj sesutė jums atneš,-
Tarė čia svečiams bitutė
Ir pasiūlė dar medučio.
Jie minutę pasėdėjo
Ir pas ežį nuskubėjo.

Kai sugrįžo į namus,
Ežys rinko jau žabus.
-Norint kiaušinius dažyt,
Pirma reikia juos išvirt,-
Pamokino juos ežys.
Žinoma, jie paklausys.
Ežys ugnį pakūrens,
Pelė tuoj atneš vandens.
Kiškis puodą greitai ras,
Vaškui skardinę atneš.
O kai vašką ištirpdys,
Duos jiems adatų ežys.
Ir dabar jau visi trys
Margučius kartu dažys.

Taip jie triūsė visą dieną
Ir numargino ne vieną
O kraitelę įvairių
Tų kiaušinių nuostabių.
Kai ryte vaikai pabus,
Ras prie durų margučius.

Tai kiškutis juos padėjo,
Taip pradžiugint mus norėjo.
Kad Velykų rytą šventą
Laimė nieko neaplenktų.
Kad visi vaikai maži
Augtų gražūs ir sveiki.

Kęstutis Ivinskis 2020.03.30

Margutis iš druskos ir dažų ir klijų
Su tėvelių pagalba atlikti užduotėlę. Atlikimui reikės:
balto popieriaus lapo, klijų, smulkios druskos, dažų ir šiek tiek
kūrybos.

Salt Painted Easter Eggs [Video] | Easter crafts for kids, Egg
crafts, Easy easter crafts
These salt painted Easter eggs are such a fun and easy craft idea!
With salt and glue you end up with colorful puffy paint like shapes with
a cool texture!
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