
Możecie je zrobić w ciekawy i prosty sposób wykorzystując do tego kredki świecowe lub
świeczki, które zostały wam z urodzin.
1.Ugotuj wybraną ilość jajek najlepiej z białą skorupką i ostudź je.
2.Namaluj kredką wzory. Musisz delikatnie i z wyczuciem przyciskać, aby wosk z kredki
dobrze przylegał.
3.Przygotuj barwniki według instrukcji na opakowaniu lub użyj naturalnych barwników. Przy
pomocy łyżki z dziurkami wkładaj delikatnie jaja do barwnika.
4. Po kilku minutach wyciągnij je.
5. Następnie włóż pokolorowane jajka do piekarnika nagrzanego na około 90-100°C na około
5 minut aż wosk z kredek się zmiękczy.
6.Wyjmij ostrożnie pisanki i zetrzyj nadtopiony wosk ręcznikiem papierowym. Następnie włóż
pisanki do barwnika o jasnym kolorze, a by zabarwić miejsca po kredkach lub pozostaw białe
jeśli wolisz.
7. Ponowne wyjmij i osusz na ręczniku papierowym. Przechowuj w wytłaczance w lodówce.
Możesz posmarować je delikatnie oliwą aby stały się błyszczące.
UWAGA!
 Jeśli chcesz pozostawić wzorki namalowane kredkami, zakończ pracę na punkcie 4 :-)

 

Wyzwanie wielkanocnego zajączka
pisankowe inspiracje

Poniżej kilka pomysłów jak podarować dziecku niezapomniane wspomnienia
i pobawi się w dekorowanie pisanek wielkanocnych.

Pisanki zdobione tasiemką, 
wstążkami lub włóczką

to proste - wystarczy, że ufarbowane jajka 
 posmarujesz klejem i okleisz tasiemkami, wstążkami

lub włóczką

Pisanki ręcznie malowane

 Wzory malować można na białych lub ufarbowanych
jajkach  np. farbami plakatowymi. Wystarczy, że wymyślisz

swój własny, niepowtarzalny wzór. Możesz na początku
rozrysować go na zwykłej kartce, a potem stopniowo

przenosić na pisanki.

Pisanki malowane kredkami świecowymi
 



Pisanki farbowane
 

Istnieją dwa sposoby na farbowanie pisanek. Pierwszą z nich są barwniki sztuczne. Jajka
należy przemyć octem i zagotować na twardo. Następnie zanurzyć je na określany czas w

odpowiednio przygotowanych naczyniach. Na końcu wyjmujemy je i kładziemy do
wysuszenia na rączniku papierowym. Ostatnim etapem będzie przemycie pisanek

wacikiem nasączonym oliwą.
Istnieją również barwniki naturalne, które możemy pozyskać  

np. z kawy, kurkumy, cebuli lub czerwonej kapusty.
Ufarbowane pisanki można ozdobić np. naklejkami 


