Świetlicowe zajęcia zdalne. Wielkanocne pisanki.

Witamy Serdecznie!
już wkrótce Święta Wielkanocne zatem mamy Was następną propozycję zajęć.
JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI?
Pięknie zdobione jaja (będące symbolem odradzającego się życia) od wieków zdobią polskie stoły
podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich za-braknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata
sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.
Tak jest najprościej! Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której
rozpuszczony został barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo jest zanurzone w kąpieli oraz
od koloru skorupki. Tą metodą można również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu
wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka była w nim zanurzona tylko do pewnego
poziomu. Warto też pamiętać, że kolor możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pi-sanki
lakierem
do włosów.
Przepis na wydmuszkę: Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj
w jedną dziurkę. Poproś rodziców, żeby ci pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to możesz pokolorować.
Barwniki z natury: Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki roślinne. Świeżo
wyciśnięty, lek-ko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na
fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda,
w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono.
Woskowanie: Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy jajo w
roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie
zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
Koronkowe wzory: Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi wzorkami. Metoda
jest prosta: wystarczy pilniczkiem do paznokci „wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest
tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda dla wytrwałych.

Pisanki – oklejanki -Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą one z
barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć
fantazyjne elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada im wyobraźnia.
Malowanie lakierem do paznokci (jeżeli mama pozwoli): Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim
pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem. Wzór lub mozaika według własnego pomysłu.
Wszystkie te prace związane ze zdobieniem jajek możemy wykonać razem z rodzicami.
ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ZABAWY.
WASI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY !

