
 

Detalesnis festivalio „Miško burtai 2019“ veiklų aprašymas 
___________________________________________________________________________ 

Kauko lazdos gamyba (reikalinga registracija atvykus į renginį) 
Galėsi pasigaminti stebuklingą kauko lazdą, ją užburti ir sužinoti stebuklingas skirtingų 
medžių rūšių galias! 

Miškas tavo kišenėje (reikalinga registracija atvykus į renginį) 
Galėsi stiklainėlyje pasigaminti mini miško ekosistemą ir joje patalpinti ne tik miško 
gyvybę, bet ir magiją. 

Istorijų pasakojimas: Grybų karas, drugelio istorija, skirtuko 
„Nevystantis žiedas" gamyba (reikalinga registracija atvykus į 
renginį) 
Patekęs į magišką istorijų pasaulį galėsi aktyviai sudalyvauti vienoje iš istorijų:  

• „Grybų karas“ – pateksi į šešėlių teatrą, susipažinsi su grybais, jų atgimimu ir 

sudalyvausi vaidinime. Laumės sakė, kad jei padėsi istoriją padaryti gyvą, jos išburs ir 

stebuklingos grybų sriubos! 

• „Drugelio istorija“ – pateksi į lėlių teatrą, susipažinsi su drugeliais,  susikursi savo 

personažą – laimingą drugelį. 

• „Nevystantis žiedas“– mylimai savo istorijai galėsi pasigaminti skirtuką iš džiovintų 

gėlių! 

Šeimos apyrankės gamyba (reikalinga registracija atvykus į renginį) 
Užbūręs stebuklingą augalą – liną – ir pamiklinęs rankutes, pasigaminsi šeimos 
apyrankę. Ją galėsi papuošti šeimos narių antspaudais, padabinti magiškomis gamtos 
dovanomis. 

Lėlių gamyba  (reikalinga registracija atvykus į renginį) 
Iš seno į naują. Iš savo istoriją nugyvenusių drabužių ir medžiagų galėsi pasigaminti 
puikią medžiaginę lėlę.  
 

Kaukų sargų atranka (reikalinga registracija atvykus į renginį) 
Jei nori tapti kaukų patikėtiniu, turi sudalyvauti psichologinio ir fizinio pasirengimo 
riekalaujančiose pratybose, išmėginti savo ritmo pojūtį. Išbandyk savo jėgas! 



Paukščių pažinimo žaidimai 
Pajudėsi, pakrutėsi ir keletą paukščių išmokti atpažinti turėsi. 

Bitelių šposai 
Bitininkas Donatas pamokys linksmų žaidimų, susijusių su bičių gyvenimu.  

Tradiciniai piemenų žaidimai 
Piemenėliai yra labai sumanūs, linksmi ir išradingi. Jie nuo seno yra sugalvoję begalę 
žaidimų. Susidraugauk su piemenėliais, žaisdamas aktyvius žaidimus. 
 
 

Vorų pinklės 
Nebijok voro, bet pažink jį. Linksmos užduotėlės padės suprasti įdomų vorų pasaulį. 

Kaukų namelių statybos 
Padėkite kaukams pasiruošti žiemai, suręskite jiems namelį iš gamtinių medžiagų. 
Kaukai apsigyvena pačiuose kūrybiškiausiuose nameliuose, tad išlaisvink fantaziją! 
 

Kinivarpų lakstynės 
Ar teko ką nors girdėti apie kinivarpą? Nors ji maža, bet yra reikšminga ekosistemos 
dalis. Pamiklink kojas, įsijausk į kinivarpos pasaulį ir susipažink su jos kaimynais! 

Likimo juostos audimas 
Su likimo deive Laima išmoksite austi savo likimo juostą. Ar žinojai, kad stebuklingais 
siūlais gali būti ir paežerėje augantys augalai? Ir tai žinojo mūsų senoliai. 
 

Žolynų laumės arbatinė   
Žolininkės pamokys, kokios žolelės bei gėlės tinka arbatai, kokios žolelės stiprina mūsų 
sveikatą, iš kokių augalų galima pagaminti mandrus skysčius ir produktus. Taip pat 
galėsite paragauti šviežiai ant laužo virtos arbatos. Norintiems mėgautis arbata ir kitais 
produktais namie, bus galima įsigyti žolininkių produkcijos. 

Stebuklingos šermukšnių uogienės virimas 
Šermukšnis – pats stebuklingiausias medis, kurio bijo visos baisiausios būtybės, kuriuo 
užbūrus žmogų aplenkia nelaimės ir negandos. Vienas iš būdų apsisaugoti – lapnoti 
stebuklingą šermukšnių uogienę. Galėsite gaminti uogienę kartu su laume ir sužinoti 
gamybos paslaptis. 

Veidų paišymas / fotokampelis  
Festivalyje knibžtėte knibždės laumių, kaukų ir visokių gyvūnų, tad ir tu galėsi įsilieti į 
jų būrį bei pasidabinti įvairiausiomis spalvomis ir raštais! O kai jau pasidabinsi, galėsi 
nusifotografuoti prie grybo milžino! 

Magiškų burbulų pūtimas 
Muilo burbulas gali būti didelis, gali būti mažiukas, gali būti pailgas, gali būti... bet koks, 
kokį tau pavyks padaryti. Ar žinojai, kad išpūtęs burbulą gali pasiųsti linkėjimus savo 
mylimiems žmonėms? Pamėgink! 



Pasivaikščiojimas su machaono vikšru  
Ar manai, kad vikšras negali judėti greitai? Pabandykime drauge! Tapk nuostabaus 
drugelio – machaono – vikšru, sužinok, kaip jis gyvena.   

Muzikinis kiemelis 
Viso festivalio metu atsipūsti galėsi užklydęs į muzikinį kiemelį. Ten pasirodys įvairūs 
muzikantai. Greta rasi patogių laumių ložių. 

Susitikimai su Kaukų karaliumi 
Ar tau kada teko sutikti karalių? O jei tai – kaukų karalius? Sudalyvauk įvairiose „Miško 
burtų” veiklose, sužinok slaptažodį, kuris padės pas jį patekti. Įveikęs gamtos lobių trasą 
sužinosi, ką nunešti kaukų karaliui, kad jis tau duotų dovaną. 

Gamtos žaidimai 
Ar pažįsti metų laikus? Ar žinai, kas gamtoje tada vyksta? Susipažink žaisdamas 
pavasario, vasaros, rudens ir žiemos žaidimus apie gamtą. 
 

Muzikinis teatras 
Tapk muzikinio teatro dalyviu, muzikuok, vaidink ir dalyvauk nuostabioje Bebenčiuko 
istorijoje. 
 

Laumių menas 
Ar kada pastebėjai, kiek gamtoje spalvų, atspalvių ir formų? Sudėjus jas gautųsi 
nepaprasto grožio paveikslas. Padėk laumei sukurti nepaprasto grožio kūrinį. 
 

Lino kelias 
Susipažink su stebuklingojo lino keliu nuo mažos sėklelės iki medžiagos skiautelės. 
Pabandyk pats liną apdoroti taip, kad jis taptų medžiaga. 
 

Gamtos lobių takas (savarankiška veikla) 
Savarankiškai galėsi įveikti gamtos lobių trasą. Jos pradžia – po stebuklinguoju 
šermukšniu. Trasoje rasi 5 lobius – skirtingų medžių istorijas. Susipažink su jomis, 
išspręsk testą ir sužinok, ką nunešti Kaukų karaliui, kad jis tau duotų dovaną. 
 

Basų pėdų takas (savarankiška veikla) 
Išbandyk laumių masažą praeidamas basų pėdų taku. Eik juo užsimerkęs ir pajusk 
skirtingus masažistų pirštus. 

Kaukų kavinė 
Festivalio metu veiks kaukų kavinė, kurioje galėsi pasistiprinti ir bendrauti su draugais. 
Taves laukia šie patiekalai ir dar daugiau staigmenų: 

• Cepelinai 

• Rudens sriuba 

• Tradicinis žemaitiškas šiupinys 

• Piemenėlių kugelis 

• Dešrainiai 

• Karšti burbuliniai laumių vafliai 

• Gilių bei pienių kakava 

• Stebuklingos bulvytės. 



! Nepamiršk turistinių indų, nes už galimybę naudotis daugkartiniais ar vienkartiniais 
kompostuojamais indais festivalyje, teks mokėti simbolinį 1 Eur Sąžinės mokestį. 
 

Magiškas turgelis 
Festivalio metu galėsi įsigyti ir specialių suvenyrų bei vietinės gamybos 
produktų. Ypač rekomenduojame įsigyti Žemaitijos nacionalinio parko 
produkto ženklu pažymėtą produkciją. Tai – tiek gamtai, tiek senovės 
paveldui draugiški gaminiai. 

Magiška herojų eisena ir Kaukų karaliaus kalba 
Festivalį reikia palydėti su griausmu! Nuostabią dieną vainikuos magiška „Miško burtų” 
herojų eisena, Kaukų karaliaus kalba, muzikos garsai ir šventės himnu tapusi daina 
„Mano namai”. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Kurkime magiją kartu – atvyk į festivalį pasipuošęs savo magišku kostiumu!  
 

Registruotis! 
 
Išsirinkti vietą nakvynei padės specialus apgyvendinimo įstaigų žemėlapis. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTtLRUPEZgo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1j7RLdPHk_Xzv_pVVgxZQ1y-5-mbDHMbiAblP4bSgOQghQw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1yumGiDq9ADPXxkjf3h9eZ5uMj5L7O-Uo&usp=sharing
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