
Jak łatwo zrobić pisanki decoupage? 

Zachęcam do zrobienia pisanek tą właśnie metodą. Jak się przekonacie 

wcale nie jest to pracochłonne. Najlepszym wyborem będą białe jajka. Do tego 

będziemy potrzebować serwetek ze wzorami, lub kolorowej bibuły. 

Składniki: 

 białe jajka ugotowane na twardo 

 2 łyżeczki skrobi kukurydzianej 

 woda 

 serwetki stołowe najlepiej z drobnymi wzorami lub skrawki kolorowej 

bibuły 

Przygotowanie 

Zaczynamy od wycięcia wzorów z serwetek. Jeśli są one wielowarstwowe 

to potrzebujemy jedynie warstwy z nadrukiem. Dolne odrywamy i nie będą nam 

dalej potrzebne. Najlepsze są serwetki z małymi wzorami, które zmieszczą się w 

całości na jajku. Za pomocą pędzelka zamoczonego w wodzie “przyklejamy” 

serwetkę do jajka. 

Teraz przygotowujemy pastę ze skrobi kukurydzianej. Może być również 

ziemniaczana jeśli akurat taką macie w domu. Skrobię należy wymieszać z 50 

ml wody i podgrzać przez minutę. Co krótką chwilę mieszamy. Gdy serwetki z 

motywami graficznymi za pomocą wody już przykleiliśmy do jajka to teraz 

nakładamy na nie pastę ze skrobi i pozostawiamy do wyschnięcia. Zamiast pasty 

możemy również użyć ubitego białka. 

Po około 15 minutach jajka powinny już wyschnąć i wzory na stałe przykleić się 

do nich. Teraz pokrywamy je warstwą zabezpieczającą, którą możemy zrobić z 

tej samej pasty ze skrobi. 

Tak przygotowane pisanki będą piękną dekoracją do koszyka. Jednak polecam 

nie jedzenie ich. W tym celu przygotujcie kilka innych pisanek pomalowanych 

tradycyjnie. Farba znajdująca się w serwetkach zawiera substancje chemiczne, 

których lepiej nie spożywać. Przez skorupkę mogą one przeniknąć do jajek. 

  



„Gołębie” - zabawa ruchowa 
 

 

Stał pod lasem domek mały, - dziecko oburącz rysuje przed sobą 

pięciokąt –„domek” 

nad nim gołębie fruwały - oburącz „czarujemy”, 

i wciąż „gru gru gru” gruchały – „kłapanie” naprzemiennie prawą i 

lewą dłonią, 

póki ziarna nie dostały, - gest rozrzucania ziarna naprzemiennie 

prawą i lewą ręką, 

a wtedy śmiesznie cmokały - dziecko robi ustami „dzióbek” i cmoka, 

i się w kółko obracały. - dziecko obraca się 
tekst: Joanna Myślińska i Iwona Mojsak 

 

 

Umyj ręce 
 

Umyć ręce to nie trud! 

Mydło zmyje każdy brud! 

Czyste ręce samo zdrowie! 

Kto je myje o tym powie! 
 

 

 


