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Pavasario pradžia

Pavasario pradžia mūsų dienomis skaičiuojama pagal kalendorių. 

Kovo mėnuo yra pirmasis, nuo kurio imama laukti gamtos atgimimo, 

atšilimo ir ilgesnių saulėtų dienų. 

Senovėje, žmonės stebėdavo gamtą ir ieškodavo pavasario ženklų 

ten. Vienas tokių ženklų – elnių ragų metimo laikas. Jis dažnai 

sutampa su kalendoriniu pavasariu, bet kai žiemos šiltos, gali ateiti ir 

anksčiau (pavyzdžiui, šiais metais elniai ragus ėmė mesti maždaug 

vasario pradžioje).

Pirmoji tradicinė pavasario šventė – Kaziuko mugė. Ji rengiama 

Lietuvos globėjo, šv. Kazimiero garbei (šv. Kazimiero diena yra kovo 4, 

bet Kaziuko mugė dažnai nukeliama į artimiausią savaitgalį). Trijų 

dienų mugė kilo iš religinių prekyviečių prie bažnyčių (kermošių) 

tradicijos. Tikriausiai ir patys esate parsinešę neįprastai susuktų 

saldainių iš tokių mugių, vykstančių prieš didžiąsias religines šventes.



Šv. Kazimiero diena

Kovo 4 d. karalaitis Kazimieras, kuris vėliau paskelbtas šventuoju, susirgęs džiova 

numirė, tad minime jo mirties dieną. Nepaisant to, Kaziuko mugė yra vienintelė 

šventė per gavėnią, kai leidžiama linksmintis.

Šv. Kazimieras paskirtas ne tik Lietuvos, bet ir jaunimo globėju, tad jei kada 

reikės užtarimo ar pagalbos kokiu dangišku klausimu, galite kreiptis į jį. 

Kaziuko mugė pradėta švęsti Vilniuje, bet ilgainiui šią tradiciją perėmė ir kiti 

miestai ir miesteliai. 

Daugiau apie šv. Kazimierą sužinoti galite puslapyje 

https://www.ordinariatas.lt/sv-kazimieras,219.html

Apie Kaziuko mugės atsiradimą daug įdomybių galite rasti čia 

https://www.etno.lt/images/Dokumentai/Kaziuko_mug%C4%97s_istorija.pdf

https://www.ordinariatas.lt/sv-kazimieras,219.html
https://www.etno.lt/images/Dokumentai/Kaziuko_mug%C4%97s_istorija.pdf


Kovo mėnesio pavadinimas

Kovo 4 d. taip pat minima kovarnių diena, skirta pavasariui pašlovinti. Buvo 

pastebėta, kad maždaug tomis dienomis pargrįžta kovarniai.  Stebint šių paukščių 

elgesną spėti orai. Mūsų dienomis daug kas pasikeitę, todėl nuspėti kokių orų 

laukti darosi vis sudėtingiau. 

Ar pažįstate kovarnį, dar vadinamą kovu? 

Ar esate jį matę, pastebėję savo aplinkoje?

Jie gyvena visai šalia žmonių ir valo sodus nuo 

kenkėjų. Kitą kartą kai jį pamatysite, pasisveikinkite 

ir jam padėkokite.



Paukščių dienos

Kovo mėnesį dar minime ir daugiau paukščių dienų, nes tokiu metu laukiame 

jų sugrįžtant. 

Kovo 10 d. – 40-ties paukščių diena. Jau senovėje pastebėta, kad iš Lietuvos 

išskrenda, o paskui ir sugrįžta maždaug 40 rūšių paukščių, todėl ir šventė taip 

vadinama, nes laukiama parskrendant jų visų. 

Anksčiau Rytų Lietuvoje tą dieną kepdavo 40 bandelių, kad metai būtų sotųs ir 

geri (tam reikia pamaitinti kiekvieną paukštelį), o žemaičiai tą dieną 

stengdavosi niekur nevažiuoti iš namų, kad per metus su niekuo netektų pyktis.

Išvardinkite kokius paukščius pažįstate.

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0&t=41s

Iš nuotraukos pabandykite nupiešti tokį Lietuovs paukštį, kurio anksčiau 

nebuvote matę.

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0&t=41s


Paukščių dienos

Kovo 19 d. – pempės diena. Pagal senovės protėvių pasaulėžiūrą, tai gėlių, 

merginų ir moterų šventė. Sniegas jau būna paprastai taip pratirpęs, kad iš 

įmintos pėdos gali ir jautis atsigerti. Merginos tą dieną tvarkydavo gėlių darželius, 

sėdavo rūtas.

Klausydamiesi pempės žmonės girdi „gyvi, gyvi“. Iš to 

kilo posakis, priskiriamas šiam paukščiui: „Klyvi, klyvi! 

Visi vaikšto po pelkynus. Mano vaikai visi gyvi. Ir nenori 

kepti blynų“

Nuo Pempės dienos sakydavo: „lydeka nerštan, o 

gervė – raistan“. 

Atėjus krikščionybei ši šventė buvo priskirta ir šv. 

Juozapui, švč. Mergelės Marijos sužadėtiniui ir Jėzaus

globėjui. Jis laikomas vaikus saugančiu šventuoju.



Paukščių dienos

Kovo 25 d. – gandrų diena. Nuo senovės tikima, kad jei pirmą kartą gandras 

pamatomas skrendantis, tuomet viskas gerai ir sparčiai seksis. Jei pirmas pamatytas 

gandras tais metais tupi – viskas šiais metais seksis iš lėto. Tai ne būtinai bloga linkintis 

ženklas, tiesiog įvykiai tais metais nevis vienas kito, o tekės ramia vaga. 

Gandrai lietuviams yra ypatingai artimi paukščiai, 

nuo seno gyvenantys sodybose ar arti jų. Žmonės

taikiai sugyvena su gandrais, taiso jų lizdus kol

andrai būna išskridę žiemoti į šiltus kraštus. 

Gandras yra pripažintas Lietuvos nacionaliniu 

paukščiu.

Daugiau apie žmonių ir gandrų bičiulystę galite sužinoti

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Gandras_-

_nacionalinis_Lietuvos_pauk%C5%A1tis

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Gandras_-_nacionalinis_Lietuvos_pauk%C5%A1tis


Gamtos ciklai

Kitą dieną po pempės dienos, kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena ir 

pavasario lygiadienis. Astronominė pavasario pradžia buvo kovo 20 arba 21 d. 

Susilyginus dienos ir nakties ilgumui, laukiama augmenijos atgimimo, prasideda 

naujas gyvybės ratas.

Senovėje, panašu, kad Velykos ir pavasario lygiadienis švęsti kartu, nes išliko 

paprotys Velykų rytą eiti maudytis į upelį, tekantį iš rytų pusės, saulei tekant. 

Taip, saulei atsispindint vandenyje nusiprausiama saulės spinduliais.

Minint Žemės dieną, rengiamos įvairios akcijos, siekant parodyti, kad Žemė yra 

mūsų namai ir ją reikia puoselėti, saugoti ir mylėti. Prie Seimo rūmų iškeliama 

Žemės vėliava.

Kaip jūs šeimoje, klasėje, mokykloje minite Žemės dieną? 

Kokius būdus parodyti meilę ir dėkingumą Žemei gali sugalvoti? Pasitark su 

tėvais, broriais, seserimis ir draugais.





Pirštų mankšta

Prisimink ką esi matęs / mačiusi per Kaziuko mugę pardavinėjant. Kas tau 

atrodo įdomiausia?

Ar kada pastebėjai kiek daug įvairių medžio drožinių, dirbinių ten 

parduodama? Žmonės parduodavo tai, ką galėdavo savo rankomis pagaminti 

namie, po darbų laukuose ar dvaruose. 

Ką tu šiandien galėtum padėti prekybai ant mugės stalo? Galbūt mėgsti verti 

apyrankes, konstruoti, kepti ar siūti? 

Šiandien siūlau pasigaminti savo šaukštą. Net ir neturint medinės lentelės, kaltų 

ar spaustuvų galima papuošti šaukštą taip, kaip nori. Siūlau pažiūrėti į šaukštų 

pavyzdžius ir nuspalvinti šabloną taip, kaip norėtum papuošti savo darbelį. 

Užuomina: juodai nuspalvinus šonus ar šaukšto detales, iš toliau gali atrodyti, 

kad tos vietos nupjautos. Tai dar vienas būdas išgauti norimą formą.



Deginti šaukštai






