
PLASTYKA KL.V 

KWIECIEŃ 

TEMAT: PISANKI- KRASZANKI WIELKANCNEO 

Historia wielkanocnego jajka 
Jak niejedna tradycja wiązana obecnie z chrześcijaństwem, zdobienie jaj ma swe źródła w 
pogańskich praktykach. Korzeniami sięga nawet 5 tys. lat wstecz (tak datuje się pisanki 
znalezione w Asyrii). Znali je starożytni Egipcjanie, Chińczycy, Rzymianie i Persowie. 
Najprawdopodobniej to tym ostatnim zawdzięczamy wprowadzenie pisanek do kultury 
chrześcijańskiej. Nasza rodzima, najstarsza pisanka datowana jest na X wiek i została 
znaleziona w okolicach Opola. 

Pisanki wielkanocne 
W zależności od metody wybranej do ich dekoracji kolorowe jajka noszą przeróżne nazwy. 
Mamy: 

• Pisanki - do ich wykonania konieczny jest wosk i ostro zakończone narzędzie. Ostrzem 
nanosi się wosk na skorupkę, a później barwi się całe jajko. 

• Skrobanki, Drapanki - jajko jest najpierw barwione w jednym kolorze, a później 
wyskrobywany jest na nim wzór. 

• Kraszanki - jajka barwione na czerwono; symboliczny kolor. Podobno, gdy Maria Magdalena 
dowiedziała się o zmartwychwstaniu Jezusa, w domu znalazła wszystkie jajka czerwone. 
Obdarowała nimi Apostołów, dzieląc się nowiną. Jajka te miały następnie zamienić się w 
ptaki i odfrunąć do nieba na znak zmartwychwstania. 

• Malowanki - wielkanocne jajka malowane na jednolity kolor, inny niż czerwony. 
• Naklejanki - na skorupki nakleja się papierowe wycinanki. 
• Wyklejanki/Oklejanki - jajka zdobi się, tworząc na nich przeróżne wzory poprzez naklejanie 

traw, listków, kwiatków, papieru włóczki, itp. 
• Wydmuszki - najbardziej kruche ze wszystkich cudeniek. Z surowego jajka trzeba delikatnie 

wydmuchać zawartość, a później, jeszcze delikatniej, przyozdobić w dowolny sposób. 

Kiedyś do ich malowania używano wyłącznie barwników naturalnych. Soku z 
czerwonych buraków, (różowy, czerwony), łupin cebuli,(brązowy), kory dębu lub 
olchy, łupin włoskiego orzecha (czarny), kory z młodej jabłonki (żółtozłoty), wywaru z 
widlaka, młodej trawy, pokrzywy, szczypiorku (zielony) soku z jagód i owoców tarniny. 

Dziś do kolorowania najczęściej używamy specjalnych farbek. Choć łupiny z 
cebuli nadal są bardzo popularne. 

 

https://parenting.pl/wielkanocne-jajka


Polecenie:                                                

 

 

Polecenie: 

Wykonaj pisankę w wybranej metodzie dekoracji np. drapankę, kraszankę, 

malowankę, naklejankę, oklejankę  

 


