
 
 

SVEIKI, MŪSŲ MAŽIEJI DRAUGAI ,,SVIRPLIUKAI“ IR ,,ŽIOGELIAI“, 

Džiaugiamės kartu su jumis sulaukus pavasario, tikimės jis atneš daug džiugių permainų, 

ir mes netrukus pasimatysime... 

2021 m. kovo 1 – 12 dienomis siūlome Jums temą/ idėją: 

,,KAZIUKO MUGĖ. EKSPERIMENTAI“ 

Numatomi pasiekimai: 

17 sritis (Kūrybiškumas) 5 žingsnis. Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, nežinomus dalykus. 

 

13 sritis (Estetinis suvokimas) 5 žingsnis. Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla. Rodo 

pasitenkinimą bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine veikla, geru elgesiu, darbais. Grožisi 

gamtos spalvomis, formomis, garsais. 

 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 5 žingsnis. Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali 

pamatyti (pvz., ugnikalnių išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio audra).  

 

 

Kartu su pavasariu ateina ir pirmoji pavasario šventė Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero 

diena. Senovėje sakydavo, kad kovo 4-ąją vieversys išgieda pirmają giesmę, nuo kurios sniegas ima dar 

sparčiau tirpti.  

Ar pastebėjote, kad jau pradeda tirpti sniegas? O gal ir vyturio giesmę girdėjote? 

Lietuvoje kiekvienais metais pirmą kovo mėnesio savaitgalį organizuojama Kaziuko mugė. 

Žmonės pėsti ir važiuoti iš visų pusių traukia į ją. O ten, anot poeto, pirks močiutė verbą gražią, o mamytė-

kraitę. Kaziuko mugėje-geriausi meistrų meistrelių darbai. Molio ąsočiai, puodeliai, puodynės... Iš 

šiaudų, vytelių pinti krepšiai, įvairiausi medžio drožiniai... Dairykis, rinkis. 

Ypač traukia akį Vilniaus verbos. Nuo seniausių laikų jos pardavinėjamos per Kaziuko 

mugę, vieversiui giedant pirmają giesmę.  

 



 
 

Ar mugė-tik vieversiui, pavasario pradžiai pagerbti? O ne, labai seniai, daugiau kaip prieš penkis 

šimtus metų, gyveno kunigaikštis Kazimieras. Jis nesiveržė į valdžią, buvo geras ir rūpestingas 

žmonėms. Labai jaunas mirė, palaidotas Vilniaus Arkikatedroje. Po mirties kunigaikštis Kazimieras 

buvo paskelbtas šventuoju, Lietuvos globėju. Jo garbei žmonės ir skyrė šią mugę. 

  

Labai gaila, tačiau šiais metais mugė nebus organizuojama, nes žmonėms negalima būriuotis. 

Apsilankykite joje mintimis, pažiūrėkite vaizdus ir nuotraukas... 

 

 

 

 



 
 

Išmokite eilėraštuką: 

M. Vainilaitis ,,Į Kaziuko turgų“ 

Pasakyta-padaryta. 

Sėsk ir- gurgu gurgu- 

Išvažiuojam ankstų rytą 

Į Kaziuko turgų. 

Velka šyviai įsiręžę 

Briką per giraitę. 

Pirks močiutė verbą gražią,  

O mamytė-kraitę. 

Pirks tėvelis  rėtį 

Ir paėmęs grąžą: 

-Ką gi tau, sūnau, derėti? 

-Man?... 

Šuniuką mažą. 

-Pasakyta-padaryta. 

Sėsk ir -gurgu gurgu- 

Išvažiuojam ankstų rytą į Kaziuko turgų. 

 

 

O ką  norėtumėte nusipirkti  Kaziuko mugėje? Kodėl? Papasakokite.... 

Siūlome tapti menininkais, pabandykime sukurti darbelį sau arba, kam nors padovanoti, juk tai  - taip 

malonu... 



 
 

 

 

 

Patirti džiaugsmą galima ne tik kuriant darbelius, bet ir eksperimentuojant... 

Ar žinote, kad tyrinėjimai, bandymai ir eksperimentai-tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą. 

Siūlome atlikti smagius bandymus: 

 

  

 

 



 
 

1. Eksperimentas „Bakterijos“ 

Pabandykite atlikti keletą įdomių eksperimentų - vienas iš jų tikrai įtikins dažniau plauti rankas! 

Eksperimentui reikės: 

▪ pieno; 

▪ juodųjų, maltų pipirų; 

▪ vandens su muilu; 

▪ lėkštės ir dubenėlio. 

Eksperimento eiga: 

1. Į lėkštę įpilkite pieno ir įberkite pipirų, kurie simbolizuoja bakterijas (ir kitus blogiukus, 

sukeliančius ligas). Nemaišykite! 

2. Paprašykite vaiko įkišti ir ištraukti pirštą - jis bus lipte aplipęs bakterijomis! 

3. Purviną pirštuką nusivalykite ir kruopščiai nuplaukite muiluotame vandenyje, tuomet vėl 

įkiškite į pieną su bakterijomis... 

4. Bakterijos kaip mat pabėgs į šalis! 

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/ 

 

2. Eksperimentas „Cukraus kristalai“ 

Atliekant šį eksperimentą rezultato reikės palaukti kiek ilgiau, tačiau kiekvieną dieną stebėsite vis 

augantį cukraus kristalą, o jam užaugus iki norimo dydžio, galėsite jį suvalgyti (bet primename, kad 

saldumynus skanauti reikia saikingai, nes vaikai greitai pripranta prie cukraus)! 

 
 

 

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/
https://www.tevu-darzelis.lt/vaikas-nori-vien-saldumynu-kodel-ir-ka-daryti/


 
 

Eksperimentui reikės: 

▪ 4 stiklinių cukraus (+ dar trupučio pagaliukui pavolioti); 

▪ 2 stiklinių vandens; 

▪ kelių lašelių maistinių dažų (nebūtina); 

▪ kelių lašelių kvapnios esencijos ar poros šaukštelių vanilinio cukraus (nebūtina); 

▪ medinio iešmelio ar pagaliuko; 

▪ kartono ar popieriaus lapo; 

▪ skalbinių segtuko; 

▪ stiklainio; 

▪ puodo sirupo virimui. 

Eksperimento eiga: 

1. Cukrų suberkite į puodą, supilkite vandenį, užvirkite ir maišydami virkite iki kol cukrus 

ištirps. 

2. Paruoštą sirupą, jeigu norite nuspalvinkite maistiniais dažais (pasitikslinkite, ar juos galima 

pilti į karštą skystį. Jeigu negalima, jais sirupą nuspalvinsite jam atvėsus), paskaninkite 

vaniliniu cukrumi ar kvapniomis esencijomis. 

3. Palikite atvėsti 15-20 min. 

4. Kol sirupas vėsta, paruoškite medinį iešmelį. Jį sudrėkinkite vandenyje ir pavoliokite 

cukruje. Atidėkite, kad išdžiūtų. 

5. Sirupą supilkite į stiklainį (arba į kelis mažesnius stiklainius). 

6. Paruoštą iešmelį įmerkite į sirupą. 

7. Svarbu, kad įmerktas iešmelis nesiliestų prie stiklainio dugno bei sienelių, nes 

besiformuojantiskristalas gali prie jų prilipti ir nulūžti, kai bandysite išimti. 

8. To išvengsite, jeigu stiklainį tarsi dangčiu uždengsite popieriaus ar kartono lakštu, per jį 

perdursite pagaliuką, o išlindusią dalį prisegsite skalbinių segtuku. Kaip tai padaryti, galite 

pamatyti šiame video. 

9. Stiklainį pastatykite vėsioje vietoje, kurioje nėra daug vibracijos (pavyzdžiui, nereikėtų 

statyti ant grindų ar ant dažnai judinamo stalo). 

10. Kristalas po truputį augs kiekvieną dieną, o didžiausią galimą dydį turėtų pasiekti per 2 

savaites. 

3. Eksperimentas „Skittles“ vaivorykštė“ 

Pasiilgę vaivorykštės galite ją pasidaryti panaudodami „Skittles“ saldainiukus! Besiliejančios spalvos 

atrodo tikrai magiškai, o mažyliams tiesiog užgniaužia kvapą! 

https://youtu.be/ZJ448SMHYS8?t=79


 
 

 
Daniel Stefan Calin | Shutterstock.com 

Eksperimentui reikės: 

▪ „Skittles“ saldainiukų; 

▪ šilto vandens; 

▪ lėkštės. 

Eksperimento eiga: 

1. Ratuku sudėliokite saldainiukus lėkštėje. 

2. Į lėkštės centrą, atsargiai, nedidele srovele įpilkite tiek karšto vandens, kad saldainiukai būtų 

apsemti iki vidurio. 

3. Minutėlę palaukite ir stebėkite, kaip link lėkštės centro tįsta įvairiaspalvės vaivorykštės 

juostos... Gražumėlis! 

4. Eksperimentas „Stebuklingi paveikslai“ 

Tinklaraščio „Mamos gyvenimas“ autorė Žemyna Treiderė supažindino mus su stebuklingais, 

dvigubais paveikslas ir turime prisipažinti, kad sunku liautis juos paišius! 

 

Eksperimentui reikės: 

▪ baltų, be piešinukų popierinių rankšluosčių arba tualetinio popieriaus; 

▪ flomasterių; 

▪ vandens; 

▪ padėklo ar lėkštės. 

Eksperimento eiga: 

1. Atplėškite popierinio rankšluosčio arba tualetinio popieriaus gabaliuką iš dviejų dalių. 

2. Ant vienos dalies nupieškite vieną piešinuką, o ant kitos - kitą. Sulenkite. 

3. Į padėklą ar lėkštę įpilkite vandens ir įmeskite sulenktą popieriaus gabaliuką. 

4. Stebuklas! Paveiksliukai susilies į vieną. 

 

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/ 

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/


 
 

5. Eksperimentas „Naminis plastelinas“ 

Minkštą plastiliną – žaidimų tešlą („Play Dough“) labai nesunku (ir pigu) pasidaryti namuose! Jums 

reikės tik miltų, vandens, druskos, aliejaus, citrinų rūgšties ir maistinių dažų. Su tokiu plastilinu ne tik 

smagu žaisti, bet ir paragavus nieko blogo nenutiks. 

 

Plastilino receptą ir gaminimo eigą rasite: 

https://www.tevu-darzelis.lt/minkstas-naminis-plastilinas-play-dough-is-miltu/ 

6. Eksperimentas „Šnipų rašalas“ 

Šį eksperimentą kai kurie tėveliai tikriausiai prisimins iš savo vaikystės - prieš porą dešimtmečių jis 

buvo labai populiarus! Slapti šnipai bendrauja, žinoma, slapta ir žinutėms rašyti naudoja nematomą 

rašalą! 

Eksperimentui jums reikės: 

▪ citrinos sulčių; 

▪ teptuko ar ausų krapštukų rašymui; 

▪ balto popieriaus lapo; 

▪ lygintuvo rašalui išryškinti. 

Eksperimento eiga: 

1. Teptuką ar ausų krapštuką pamirkykite citrinų sultyse ir ant balto popieriaus lapo parašykite 

slaptą žinutę (arba nupieškite slaptus simbolius). 

2. Palaukite, kol nematomas rašalas, t.y. citrinų sultys, visiškai išdžius. 

https://www.tevu-darzelis.lt/minkstas-naminis-plastilinas-play-dough-is-miltu/


 
 

3. Popieriaus lapą su slapta žinute perbraukite karštu lygintuvu ir šnipo užrašyta žinutė 

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/ 

 

 

,,Pamankštinus protą“, kviečiame pajudėti, atlikti smagią ,,MARSIEČIŲ‘‘ mankštą: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw 

 

 

Jeigu patiko eksperimentuoti, apsilankykite svetainėje STEAMUKO eksperimentai-You Tube. 

 

Įdomių ir smagių Jums dienelių, mūsų mažieji mokslininkai. 

Iki greito pasimatymo😊 

 

Parašykite mums, kaip Jums sekėsi atlikti eksperimentus? 

Pagaminkite eksperimentų knygutę, sunumeruokite  jos puslapius, savaip iliustruokite visus bandymus... 

 

Lauksime: 

 

ligeikienebeata@gmail.com 

linakeizikiene@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 
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