
PLASTYKA KLASA IV 

KWIECIEŃ 

TEMAT: Pisanki wielkanocne 

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. 
 
POLECENIE 

Rysujemy wzór jajka na materiale (pianka, karton, kartka techniczna), wycinamy go. 
Ozdabiamy jajko według własnego uznania używając cekinów, wstążeczek, piórek, a także 
można przykleić małe "mini cukiereczki" jeśli materiał - podstawa jest dość sztywna i utrzyma 
nam ciężar cukierków. Następnie przyklejamy z drugiej strony słomkę tak aby 2/3 całej 
słomki było przyklejone do jajka, a 1/3 posłużyło za rączkę. Dla ozdoby z serwetki papierowej 
wycinamy pasek o grubości 5-6 cm, który następnie nacinamy do 2/3 tej długości tworząc 
małe paseczki ok 0,5 cm. Smarujemy klejem na nienaciętą część serwetki po czym owijamy 
ją dookoła słomki. Na to zawiązujemy wstążeczkę, tworząc kokardkę.  

Praca z powodzeniem może posłużyć jako ozdoba na piku do kwiatów doniczkowych jak i 
(już bez słomki) jako element Wielkanocnej Kartki. 

Materiały: 

https://parenting.pl/wielkanocne-jajka


• grube kolorowe słomki do picia  

• cekiny - różne rodzaje  

• serwetki papierowe (jednokolorowe)  

• pióra (różne kolory)  

• wstążka satynowa bądź rypsowa (w kropki, kratkę lub gładkie o różnej grubości)  

• szablon jajka z pianki, tektury, kartek z bloku technicznego kolorowego  

• klej magik 

 

 

 

 


