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                                                          Pisanki 

  

 Oglądanie pisanek wykonanych różnymi technikami. Porównywanie sposobu 

ich wykonania.  

Oglądanie filmu edukacyjnego "Pisanki". 

https://youtu.be/qG3snyWpc2Y 

Zwyczaje wielkanocne – zdobienie jajek 

 

Naturalne barwniki  

Chyba najbardziej znane sposoby, stosowane od lat już przez nasze mamy i 

babcie, to gotowanie jajek z produktami spożywczymi, które nadają naturalny 

kolor skorupkom. W ten sposób pisanki można barwić na kilka kolorów: 

- brązowy - należy gotować jajka z łupinami cebuli, im więcej łupin, tym 

ciemniejszy kolor  

- złotobrązowy - aby uzyskać nieco inny brąz, można ugotować jajka w 

skorupkach orzechów włoskich  

- różowy, czerwony - do uzyskania takich kolorów, potrzebne będą buraki lub 

sam sok z buraków, intensywność barwy będzie zależna od ilości soku 

https://youtu.be/qG3snyWpc2Y
https://www.youtube.com/embed/qG3snyWpc2Y?feature=oembed


- zielony - aby otrzymać taki kolor, trzeba ugotować jajka w wywarze z młodym 

zbożem np. z żytem, czy zielonym jęczmieniem, albo dodać szpinak i tego typu 

zieleninę  

- żółty - jajka gotujemy z dodatkiem przyprawy curry lub kurkumy, im więcej 

przyprawy tym bardziej intensywny kolor  

- pomarańczowy - do gotowania jajek dodajemy sok z marchwi lub dynię 

- niebieski, granatowy - jajka należy ugotować z owocami tarniny, borówki 

amerykańskiej, lub liśćmi czerwonej kapusty. Najlepiej wcześniej liście zalać 

wrzątkiem, dodać 5 łyżek octu i pozostawić na noc, a na drugi dzień gotować 

jajka w tym roztworze.  

   

         



Pisanki drapane i malowane 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod zdobienia jaj wielkanocnych 

jest technika wyskrobywania wzorów za pomocą ostrego narzędzia. Drapane 

pisanki to kraszanki. 

 

 Sztuczne barwniki i foliowe nakładki na jajka 

W sklepach można kupić sztuczne barwniki w wielu kolorach. Innym prostym 

sposobem jest też nałożenie gotowych nakładek wykonanych z termokurczliwej 

folii o wielu pięknych wzorkach. Owijkę należy nałożyć na jajko i łyżką 

delikatnie wsadzić do wrzątku. 

 



                              Wykonanie zajączka wielkanocnego. 

 

Będziemy potrzebować:  

skarpetkę, ryż, piasek lub kasze, sznurek, wstążeczkę, nożyczki, rolkę z szeroką 

taśmą klejącą, łyżkę lub łopatkę, pojemnik. 

 

Ustawiamy na stole pojemnik z piaskiem, ryżem lub kaszą. Dziecko przeciąga 

skarpetkę przez otwór w rolce i nakłada na nią skarpetkę. Napełnia skarpetkę 

mniej więcej do połowy (np. do zaznaczonej na materiale pięty) piaskiem, 

ryżem lub kaszą (może wsypywać piasek również łyżką bezpośrednio do 

skarpetki, nie nakładając jej na rolkę). Następnie, z pomocą Rodzica, formuje 

zajączka – ściska ręką skarpetkę mniej więcej w połowie tak, aby piasek 

przesunął się do zaznaczonej na materiale pięty (to będzie głowa), i zawiązuje 

sznurkiem w dwóch miejscach – nad głową i w miejscu, gdzie znajduje się ślad 

po naciśnięciu. Górę skarpetki przecina nożyczkami na środku – tak powstaną 

uszy. (Rodzic może je również ściąć do szpica). Wokół szyi zawiązuje, z 

pomocą Rodzica, kolorową wstążeczkę i maluje flamastrami oczy i pyszczek. 

Można też zawiązać sznurek w dolnej części skarpetki, z obu stron – zrobić w 

ten sposób łapki, i z tyłu skarpetki – zrobić ogonek. Na koniec dziecko nadaje 

swojemu zajączkowi imię. 

https://youtu.be/wAVTm1nNFx8 

 

 

https://youtu.be/wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/embed/wAVTm1nNFx8?feature=oembed
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                                                   Życzę  udanej zabawy !!! 



                                                                   ciocia Monika 


