
Dzień dobry!  

Już niedługo Święta, obiecałam Wam w świetlicy  prace plastyczne o tematyce Świątecznej. Choć 

dzieli nas odległość, przesyłam Wam kilka pomysłów na udekorowanie pisanek (mogą być to zarówno 

wydmuszki, jak i jajka styropianowe). Dla ułatwienia pomysły te są w formie filmików na yt.  

Pozdrawiam Was serdecznie Anna Janas! 

 

PISANKI: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ZzVB93VoMYU  - jajko z „czupryną”.  

Jeżeli w domu nie masz papieru kolorowego nic straconego! możesz 

pomalować kartkę lub gazetę farbami lub rozetrzeć proszek  

z zatemperowanej kredki uzyskując różnokolorową mozaikę.  

Szczegółowy opis pracy: http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/240-jak-

ozdobic-jajko-ze-styropianu  

Materiały: 

 styropianowe jajko/wydmuszka 

 czarna farba plakatowa 

 kolorowe paski zwykłego papieru o długości 20cm (szerokość ok 

5mm) 

 3 paski z zielonego papieru technicznego o długości krótszego boku kartki A4 i szerokości (jeden) 

7mm, (dwa) 4mm 

 żółty pasek o szerokości 1cm i długości 10cm 

 Żółte kółko o średnicy 12mm 

 klej 

Narzędzia: 

 nożyczki 

 pędzel 

Jajko 
Na początku malujemy jajko czarną farbą i odstawiamy do wyschnięcia. Do żółtego kółka przyklejamy 

końce kolorowych pasków. Staramy się ułożyć paski w równych odstępach. Na spodzie jajka robimy 

wgłębienie. Smarujemy środek złączonych pasków klejem i umieszczamy na nim jajko. Jeden pasek 

podnosimy do góry owijając go wokół jajka i zaginamy zaznaczając odległość do samej góry. Odginamy  

i smarujemy klejem paski mniej więcej do zaznaczonej długości. Kolorowe paski podnosimy do góry 

parami naprzeciwko siebie. Smarujemy klejem żółty pasek i owijamy go wokół złączonych pasków.  

Podstawka 

Z zielonego szerszego paska zwijamy i sklejamy pierścień o średnicy około 2,5 – 3 cm. Dwa wąskie paski 

składamy na pół i przecinamy. Zwijamy ich końce w tym samym kierunku tworząc spiralę –  

z jednej strony mniejszą, z drugiej większą. Przyklejamy 4 nóżki do pierścienia umieszczając je parami 

naprzeciwko siebie. 

Połączenie 

Wystające paski na czubku jajka zwijamy w ślimak. Smarujemy klejem krawędź podstawki przy większej 

spirali i umieszczamy na niej jajko.  

Takie jajko na pewno przyciągnie wzrok świątecznych gości. 
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2. https://www.youtube.com/watch?v=rP7BsJGtd0o  

5 pomysłów na udekorowanie pisanek z wykorzystaniem: 

1. lakieru do paznokci 

2. farbowanie bibułą na mokro (pamiętajcie że mokra 

bibuła farbuje, trzeba uważać by nie ubrudzić ubrania) 

3. owijanie włóczką 

4. sypanie brokatem 

5. obklejanie kawałkami ozdobnej taśmy klejącej.  

 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE   

 

Pomysły na udekorowanie pisanek: 

1. dekupaż z wykorzystaniem skrawków materiałów 

2. dekupaż z wykorzystaniem serwetki 

3. obklejanie kuleczkami z bibuły 

4. obklejanie różnymi dekoracjami (np. pomponiki, ozdoby 

wycięte z pianki, materiału, kartki) 

5. malowanie mazakami 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ  

jajko ozdobione bibułą 

Szczegółowy opis pracy: http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/230-jak-zrobic-

pisanki-z-bibuly  

 

Z bibuły odcinamy plaster o szerokości około  2 cm. Zwijamy bibułę w sznurek. Powtarzamy dla kilku 

kolorów bibuły. Smarujemy klejem górną część jajka. Przyklejamy koniec sznurka na samej górze. Resztę 

owijamy wokół na kształt ślimaka. Drugi sznurek w innym kolorze przyklejamy w podobny sposób. Trzeci 

sznurek przyklejamy na kształt wężyka tworząc pionową falbankę. Kolejny sznurek przyklejamy poziomo 

tworząc trzywarstwowy wężyk o szerokości 2 cm. Następny przyklejamy tak, jak dwa pierwsze.  

 

Szóstą warstwę utworzą ślimaki. Zwijamy sznurek w palcach na kształt ślimaka a następnie przyklejamy 

do jajka. Pod ślimakami przyklejamy sznurek poziomo dociskając do nich jego pierwszą warstwę.  

 

Pozostałą część jajka ozdabiamy dzieląc na 6 części. Przyklejamy sznurek formując kształt trójkąta. 

Wypełniamy jego środek tworząc 3 warstwy. Kolejnym kolorem wypełniamy środek trójkąta. Przyklejamy 

kolejne trójkąty zamieniając kolory miejscami. Pozostałe białe elementy na środku wyklejamy 

ciemnozielonym sznurkiem. Tak ozdobione jajko będzie wspaniała ozdobą przez kilka lat.  
 

 

 

Materiały: 

 kolorowa bibuła 

 klej 

 styropianowe jajko 

Narzędzia: 

 nożyczki 
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