
        Veikla skirta 3 – 4 metų vaikams 

UGDOMOJI VEIKLA. Kaziuko mugė 

 

Aptarkime naują plakatą. KAZIUKO MUGĖ. Ar žinai kas yra mugė? Klauskime 

vaikų, ką jie jau žino apie šią mugę? Ką šie žmonės veikia? Papasakokite.

 

Kas yra Kaziuko mugė? Žiūrėdami vaizdo įrašą vaikams galime papasakoti kas tai, ką 

mes čia matome ir pan. 

https://www.youtube.com/watch?v=ikolj7F_U9Y&ab_channel=quest.lt  

https://www.youtube.com/watch?v=Wk_pjLr9VYg&ab_channel=WestToEast  

Paskaitykite kodėl švenčiame šią šventę 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikolj7F_U9Y&ab_channel=quest.lt
https://www.youtube.com/watch?v=Wk_pjLr9VYg&ab_channel=WestToEast


Pabandykime pasakyti kokie čia daiktai. Stengdamiesi laikyti taisyklingai žirkles 

iškirpkime paveikslėlius. Nuspalvinkime juos. Papasakokime iš ko jie pagaminti.

 



Iš plastilino ar pasidarytos tešlos lipdome įvairius duonos gaminius: riestainius, 

bandeles. Pasidarome kirminiuką, jį susukame taip jog gautųsi riestainis. 

 

Susiverkime karolius. Tokiu būdu lavėja smulkioji motorika. 

 

 



Pasigaminkite savo pakabuką iš druskos tešlos: 

 1. Sumaišome miltus su druska ir pilame tiek vandens, kad išeitų išminkyti tešlą, panašią į plastiliną. 

Vandens neturėtų prireikti daugiau nei 125 ml – aš supyliau 110 ml. 

2. Išminkę tešlą į vientisą minklę, padaliname ją į tiek dalių, kiek spalvų norėsime daryti. Į kiekvieną dalį 

įvarviname kelis lašus dažų ir išminkome, kad jie tolygiai pasiskirstytų. Druskos tešla turi būti tokios 

konsistencijos, kad iš jos ką nors nulipdžius, gaminys netrūkinėtų, jei trūkinėja, įlašinkime atsargiai dar 

kiek vandens. Turėkime minty, kad išdžiūvusios druskos tešlos spalvos pablykšta, tampa pastelinėmis. 

3. Kiekvienam pakabukui atsiplėšiame po nedidelį gabalėlį druskos tešlos, suplojame jį į storesnį blynelį, 

įspaudžiame pirštu į jį kriauklelę, su gėrimų šiaudelio ar kito storesnio iešmelio galiuku padarome skylutę 

virvelei įnerti. Nedarome skylutės pernelyg arti krašto, nes vėliau jis gali įtrūkti. Skylutės taip pat 

nepadarykime pernelyg mažos – druskos tešla džiūdama kiek plečiasi, tad gali ją uždaryti. 

4. Paliekame pakabukus saulėtoje vietoje išdžiūti, po kiek laiko apversdami, kad išdžiūtų ir iš vidinės 

pusės – karštą vasaros dieną mūsų pakabukai išdžiūvo perdien iki vakaro, esant vėsiam, drėgnam orui, juos 

galima atsargiai padžiovinti orkaitėje 70-80 laipsnių temperatūroje, kas 10-15 minučių apverčiant. Mūsų su 

Nida pakabukų kriauklės visos tvarkingai laikosi savo vietose, tačiau jei jums netyčia iškristų, tiesiog 

įklijuokite ją atgal su klijais. 

 



Išpuoškime, padarykime savo vazą. Ją iškirpkime.

 

 

 

 



Suraskime K raides, jas nuspalvinkime: 

 

 

 

 

 



Suraskime M raides, jas nuspalvinkime: 

 

 

 

 



Linksmieji miltinukai (ant piltuvėlio užmauname balioną, primaitiname balioną miltais 

(galima pilti ir krakmolą, tuomet minkant girdisi girgždėjimas, tartum eitum per sniegą), taip kad 

būtų puskietis, jog minkant neplyštų. Užrišame balioną. Markeriu nupiešiame veiduką, padarome 

šukuoseną.): 

 

Smagios idėjos Kaziuko mugės darbeliams : 

 


