
Klasa IV-VI  

Tradycje wielkanocne 

Malowanie jajek  

Julia z niecierpliwością czekała na Wielką Sobotę. Wszystko dlatego, że właśnie 

tego dnia w jej domu malowało się jajka. Przygotowania do tego zadania 

rozpoczęły się znacznie wcześniej. Były już kupione farby, no i oczywiście białe 

jajka. Po długim wyczekiwaniu, gdy wreszcie przyszła Wielka Sobota, Julia 

wstała bardzo wcześnie. Wcześniej niż zwykle. Od razu chciała zabrać się do 

malowania. Ledwie udało się ją namówić na zjedzenie śniadania. Chwilę po tym 

Julia była w swoim żywiole. Właśnie włożyła pierwsze jajka do czterech 

szklanek wypełnionych kolorowymi farbami. 

Po paru minutach pierwsze pisanki były już gotowe. Jedna była zielona, jedna 

niebieska, jedna żółta i jedna czerwona. Były ładne, ale dziewczynka nie była z 

nich zadowolona. Chciała, by jajka nie były w jednym kolorze. Marzyły się jej 

jaja dwukolorowe. Ale jak tego dokonać? 

Po namyśle Julia znalazła sposób. Napełniła farbą tylko część szklanki, w ten 

sposób, że można w niej było zanurzyć jajko tylko do połowy. Po paru minutach 

wyjęła jajko i delikatnie zanurzyła je niezabarwioną stroną w drugim kolorze. W 

ten sposób powstawały jajka dwukolorowe. Julia, ośmielona swoim pomysłem, 

zapragnęła jaj nie dwu, ale wielokolorowych. Ale jak tego dokonać? 

Dziewczynka długo się zastanawiała. Nie było to proste zadanie. Jednak nie dała 

za wygraną. Znalazła sposób na kolorowe jaja. Rozlała kolorowe farby do 

małych miseczek. Trzymając jajko w ręku zanurzyła jej w kolorze zielonym. 

Następnie odwróciła jajo i następny jego czubek zanurzyła w kolorze 

niebieskim. Jajo miało pomalowane czubki, ale środkowa część była ciągle 

biała. Ale i na to znalazł się sposób. Julia chwyciła jajo za pomalowane czubki i 

zanurzyła białą część w miseczce z żółtą farbą wolno je toczyła zamalowując w 

części białą skorupkę jajka. Pozostałą część zanurzyła w farbie czerwonej. Tak 

powstała wielokolorowa pisanka. Wyglądała bardzo ładnie. Julii jednak i to nie 

wystarczało. Tym razem chciała mieć niebieskie jajko w żółte kropki. Ale jak 

tego dokonać? 

Znalazł się i na to sposób. Dziewczynka najpierw zanurzyła jajko w farbie 

żółtej. Następnie nakleiła na nim małe kółeczka wycięte ze starej naklejki i 

zanurzyła jajko w farbie niebieskiej. Gdy wyjęła jajko i odkleiła naklejki, 

wyglądało ona jak niebo, na którym było kilka słoneczek. W ten sam sposób 

wykonała pisankę, na której były czerwone kwiatuszki na zielonej łące. 

Julia bawiła się pisankami do południa. W tedy z wizytą przyjechał do niej 

babcia, która pokazał jej całkiem nowy sposób malowania jajek. Babcia używała 



do tego rozgrzanego wosku. Szpileczką nanosiła go na powierzchnię skorupki, a 

następnie zanurzał jej w farbie. W ten sposób powstała pisanka, na której były 

różne misterne wzory. Dziewczynka również spróbowała tej metody. Bardzo się 

jej spodobała. Do wieczora Julia eksperymentowała z różnymi, nowymi 

sposobami malowania jajek. Czasami je ze sobą mieszała. Była to świetna 

zabawa. Dzięki temu w świąteczny, wielkanocny poranek nie brakowało na 

stole przepięknych pisanek. 

Profil autora: Marta Skibicka 

http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=816 

http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=56 

Zagadki wielkanocne 

Rozwiąż wszystkie zagadki związane w Wielkanocą. 

Zagadki Wielkanocne: 

 

1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś 

wygrzebie i dla dzieci i dla siebie. 

2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? 

3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty? 

4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? 

5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik 

przez zielone pola goni? 

6. Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite? 

7. Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? 

8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają 

talerze? 

9. Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane? 

10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? 

11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek 

też weźmie czasem i grzyby przyniesie z lasu? 

12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga 

zobaczą? 

 

 

 

 

 

http://nasze-bajki.pl/pl/WidokUzytkownika.aspx?nr=8
http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=816
http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=56


 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 

1. Kura 

2. Wydmuszka 

3. Stół 

4. Jajko 

5. Zając 

6. Jajko 

7. Kura 

8. Obrus 

9. Pisanki 

10. Kogut 

11. Koszyk 

12. Kurczątka 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60- TRADYCJE 

WIELKANOCNE- wystawa dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q  -lekcja wideo. Polskie 

tradycje:WIELKANOC 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2012/04/polskie-tradycje-pisanki.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60-
https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
https://www.bajkowyzakatek.eu/2012/04/polskie-tradycje-pisanki.html

