„Jaja malowane”

Na miły początek dnia proszę zacząć zajęcia od zabawy ruchowej:
„Wielkanoc z dinozaurami- malujemy gigantyczne pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q

Ćwiczenia oddechowe- proszę o narysowanie na kartce
pisanki a następnie jej wycięcie i nawleczenie jej na nitkę.
Zadaniem dziecka będzie dmuchanie na pisankę z różnym
natężeniem.

Dlaczego jajo jest symbolem świątecznym?
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8

Rodzaje pisanek wielkanocnych.
Pisanka to dzisiaj potoczna nazwa barwnego wielkanocnego
jajka. Zapoznaj swoje dziecko z rodzajami jajek wielkanocnych,
co nie tylko pogłębi jego wiedzę, lecz także może okazać się
zachętą do wspólnego malowania jajek i podtrzymywania
pięknej wielkanocnej tradycji. Wspólne dekorowanie jaj to
świetny pomysł na zabawę!.

 Rodzaje pisanek: kraszanki- Kraszanki są jednym
z najpopularniejszych rodzajów jajek wielkanocnych. Gotuje się je
w barwnym wywarze – to sposób na naturalne farbowanie jajek. Aby
woda uzyskała pożądany kolor, najczęściej dodaje się do niej różne
rośliny. Dzięki łupinom cebuli wywar nabiera brązowego koloru,
obierki z buraków barwią wodę na różowo, płatki nagietka – na
niebiesko, zaś na zielono barwi młode żyto. Jeśli chcesz, aby twoje
jajka były białe, dodaj do wody octu, a jeżeli chciałbyś uzyskać kolor
żółty, dosyp curry lub kurkumy. Wzory te wykonywane są poprzez
zdrapywanie naniesionego na jajo koloru lub poprzez rysowanie
woskiem na niewybarwionym jaju wzorków za pomocą specjalnego
rysika. Później takie jajo się barwi, a wosk usuwa.

 Rodzaj pisanek: oklejanki- Oklejanki jak podpowiada sama
nazwa, są to takie jajka, które okleja się np. sitowiem, płatkami
ulubionych kwiatów, nitką wełnianej włóczki czy fragmentem

tkaniny. Skorupkę jaja można też okleić skrawkami kolorowego
błyszczącego papieru – wtedy taka odmiana oklejanki nosi nazwę
nalepianki. Tradycyjne nalepianki (z okolic Krakowa lub Łowicza)
najczęściej mają kwiatowe zdobienia.

 Rodzaje pisanek: drapanki- Drapanki mają wzory wydrapywane
ostrym narzędziem na zabarwionej wcześniej skorupce jajka. Co
ciekawe, taki rodzaj jajek wielkanocnych jest popularny nie tylko w
Polsce, lecz także w innych częściach Europy, zwłaszcza w Austrii.
Najbardziej znane polskie drapanki pochodzą ze Śląska (nazywane są
tam też kroszonkami). Mają misterne koronkowe wzory.

 Rodzaje pisanek: decoupage- Pisanki zdobione techniką
decoupage to jedna z nowocześniejszych metod zdobienia jaj. Polega
na przyklejaniu na nie motywu znajdującego się na serwetce.
Technika ta jest dość łatwa i nie wymaga zdolności artystycznych.
Pisanki zrobione metodą decoupage niewątpliwie będą
ciekawą ozdobą wielkanocnego stołu. Można je zrobić na
prawdziwych jajach lub na jajkach styropianowych.

 Rodzaje pisanek: pisanki Batikowe- Pisanki zdobione techniką
batikową są to jajka wielokrotnie barwione i mają wielokolorowe
wzory. Metoda polega na nanoszeniu rozgrzanego wosku na
skorupkę jajka za pomocą łepka od szpilki umieszczonej w
drewnianym uchwycie. Pokryte woskiem jajko jest barwione,
następnie osuszane i ponownie zdobione woskiem. Czynność ta jest
kilkakrotnie powtarzana. Na końcu usuwa się wosk, dzięki czemu
ukryte pod nim kolory uzyskują żywsze barwy.

 Kolorowanka- proszę o pokolorowanie pisanki, jeśli nie będzie
możliwe wydrukowanie, można samemu ją narysować.
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Pamiętaj o higienie!!
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