
  

Symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka, kurczątko, baranek i zajączek. 

Dzisiaj chcielibyśmy przekazać Wam trochę informacji na temat zdobienia jajek. Zdobione jajka różnią się od siebie 

kolorem i techniką wykonania: 

Kraszanki – jajka jednokolorowe 

Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze rysuje się na nich wzory woskiem 

Skrobanki – na kraszance wyskrobuje się różne wzorki 

Oklejanki, naklejanki, wyklejanki – zdobione są listkami, sitowiem, wycinankami z papieru  

i kawałkami włóczki 

 

A Wy jak ozdabiacie jajka na Wielkanoc w swoich domach ? Bardzo jesteśmy ciekawi. Czekamy na zdjęcia Waszych 

pisanek, kraszanek, oklejanek ... Przypominamy, że możecie je wysłać na adres: joatry.905@edu.erzeszow.pl 

Jak zrobić wielkanocnego króliczka? 

Jeśli masz w domu kolorowe kartki, płatki kosmetyczne, pompony, flamastry, nożyczki i klej, możesz wykonać jeden  

z symboli Świąt Wielkanocnych – króliczka. Czekamy na zdjęcia Waszych prac   

Prosta w wykonaniu, kreatywna praca. Zapraszamy do oglądania i podejmowania aktywności twórczej: 

https://www.facebook.com/PomysloweSmyki/videos/1058775511165963/ 

mailto:joatry.905@edu.erzeszow.pl
https://www.facebook.com/PomysloweSmyki/videos/1058775511165963/


 

PISANKA GIGANT 

Na fotografii widzimy przykładową ogromną pisankę. Można ją wykonać np. z taśmy malarskiej, grubej taśmy klejącej 

lub papieru samoprzylepnego (zależy co macie w domu). Poproście starsze rodzeństwo lub rodziców o pomoc  

w znalezieniu odpowiednich materiałów.   

 

Wykonanie: 

 

Na podłodze wyklejamy taśmą kształt jajka. Następnie 

naklejamy w środku (według własnego pomysłu) "ozdoby"  

i już mamy pisankę.  

Na fotografii "ozdoby" to niebieskie linie i czerwone pola. 

Następnie przyczepiamy strzałki wyznaczające kierunek 

pokonania całej trasy. Ustalamy miejsce startu i zasady poruszania się.  

Moja propozycja to: chodzimy po niebieskich liniach stawiając stopę za stopą, tak, żeby pięta dotykała 

palców, po czerwonych polach skaczemy, wyjście z pisanki to meta... i gotowe !  

Zabawę można urozmaicić, zmieniając wzory w środku pisanki i obowiązujący sposób poruszania się, 

wprowadzić elementy rywalizacji - kto szybciej pokona całą trasę, dodać dodatkowe utrudnienia - np. 

przenoszenie gotowanego jajka lub piłeczki pingpongowej na łyżce. 

Życzymy fajnej zabawy     

 

 P.S. A dla odmiany można pojeździć autkami po pisankowym torze.    


