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Vaikai peržiūrės filmuotą video medžiagą apie kiaušinių marginimą 

dekupažo būdu nuorodoje, Išbandys šį  arba kitą (pasirinktą) būdą. Su 

tėvais dažys, margins kiaušinius, naudos įvairias priemones, išlaikant 

šeimos tradicijas kiaušinių marginimo procese. 

Nuotraukas kelkite ant Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ facebook 

paskyros „sienos“. 

Naujas kiaušinių marginimo būdas - 

eksperimentu! 

 
  

Unikalus kiaušinių marginimo būdas, turintis 4 svarbiausias savybes: labai lengvas, 

labai greitas, visiems be išimties pavykstantis ir be galo įdomus bei įtraukiantis - 

viskas, ko reikia, kad Velykų stalo puošmenų marginimas visai šeimai suteiktų pačių 

gražiausių emocijų ir kūrybiškų šeimos akimirkų! Ir nepatikėsite, bet turbūt 

paprastesnio būdo marginti kiaušinius ir tuo pačiu gauti tokį gražų ir unikalų rezultatą, 

tikriausiai nėra! 

  

Taigi, kiaušinių marginimo eksperimento būdu procesui reikės: 

* Maistinių arba kiaušinių dažų 

* šiek tiek acto 

* karšto (kiek iš čiaupo leidžiasi karščiausias) vandens 

* aliejaus 

*dubenėlių ar stiklinių dažams įpilti. 

Paprasčiau nebūna - Velykų laukimo laikotarpiu visas šias priemones rasite bet 

kuriuose namuose, tad jau rytoj galite kibti į smagų visos šeimos užsiėmimą - marginti 

kiaušinius eksperimento būdu! Taigi, skirtinguose dubenėliuose ar stiklinėse 

pasitaisykite kiaušinių ar maistinių dažų, skiestų su karštu iš čiaupo vandeniu bei 

šlakeliu acto. Kituose dubenėliuose pasiruoškite po daug mažiau (kad apsemtų pusę 



kiaušinio) tų pačių spalvų dažų su vandeniu tik į juos dar įpilkite šaukštą augalinio 

aliejaus. 

Pirmas žingsnis: merkiate kiaušinį porai minučių į stiklinę su dažais (be aliejaus). 
  

 
Antras žingsnis: išimate kiaušinį iš dažų, apvalote vienkartine servetėle, kad nebūtų 

šlapias, ir dedate į bet kokios pasirinktos spalvos dažus su aliejumi. Palaikote porą 

minučių ramiai arba galite šiek tiek pateliuškuoti, kad aliejaus lašai aptaškytų ir kitas 

kiaušinio vietas, ne tik pamerktąją. 
  

  

Trečias žingsnis: traukiate šaukštu kiaušinį iš aliejuotų dažų ir stebite, kaip jis 

pasiketė! Proceso ir eksperimento įdomumas tame, kad niekad nežinosite, kurią 

kiaušinio vietą "pagaus" aliejus, kokią formą jis kiaušinyje nudažys, kaip pakeis spalvą 

toje vietoje. Jei norite daugiau spalvų ir raštų, ištrauktą iš aliejuotų dažų kiaušinį 

apvalote servetele, tuomet metate į kitą pasirinktą aliejuotų dažų spalvą. Veiksmą 

kartojate tiek, kiek norisi išgauti skirtingų spalvų. 

Ir viskas - netikėto rezultato gražuoliai jau ant Jūsų stalo! Kiekvienas skirtingas, 

kiekvienas unikalus eksperimento variantas! O dar viena atrakcija bandyti įžvelgti 

vieniems kitų kiaušiniuose, ką tie raštai gali simbolizuoti, į ką panašūs, ką vaizduoja. 

Smagus laikas ir gražus prisiminimai garantuoti - kaip ir unikalios išvaizdos margučiai! 

  



 

SVARBIOS PASTABOS:  Būtinai, prieš dedant kiaušinį į aliejuotus dažus, 

nusausinkite vienkartiniu rankšluosčiu. Taip pat, prieš dedant į antrą ir 

paskesnes aliejuotas spalvas, irgi apvalykite vienkartiniu rankšluosčiu 

aliejaus perteklių. Kad spalvos gautųsi sodrios ir ryškios, nepagailėkite 

maistinių ar kiaušinių dažų (jei naudosite kiaušinių dažus, darykite gerokai 

didesnę koncentraciją nei nurodyta ant pakuotės, t.y. pilkite mažiau vandens 

nei nurodyta). 
Smagaus savaitgalio, eksperimentinio ir kūrybiško jums margučių dažymo! 

 


