
Wielkanocny zwyczaj 

Kultywowanie zwyczajów  i tradycji  buduje więzi międzypokoleniowe, , ma znaczenie dla 

odnajdywania swojej tożsamości ( również swojego miejsca w rodzinie, w danej społeczności, w 

kulturze). Sami również posiadamy wiele wspomnień z dzieciństwa związanych z tradycjami w naszej 

rodzinie. Dlatego też  Święta mają taką moc, że poza wymiarem duchowym, stanowią źródło dobrych 

emocji dla nas (powrót do dzieciństwa), a dobre wspomnienia mają moc terapeutyczną. Potem w 

trudnych chwilach życia dorosłego wracamy do nich jak w ramiona matki. Każda rodzina ma swoje 

odrębne, typowe dla siebie zwyczaje, różniące ją od innych rodzin. 

 

 

Tą metodę znam od dawna, podzielę się nią z Wami.  

Przygotujcie sobie ciepły , płynny wosk ( zapalona świeca) 

Ołówek lub kredkę z wbita na końcu szpilką 

Barwniki do jaj 

Ugotowane jajka 

 

 

Metoda jest prosta jednak ze względu na konieczność użycia gorącego, 

płynne wosku (uwaga, grozi poparzeniem!) dzieci mogą wykonywać to 

zadanie jedynie pod nadzorem osób dorosłych). Dobrym pomysłem jest 



nakładanie wosku przez dorosłego , a barwienie pomalowanych już woskiem 

jaj przez dziecko.  

Namaczając szpilkę w wosku nanosimy go na skorupkę jaja. Kiedy wosk wystygnie moczymy jajko w 

barwniku (wg opisu na opakowaniu).  

Zabarwione woskiem miejsca nie zabarwią się stąd powstaje wzór. 

Moi drodzy, nie martwcie się, ta metoda wymaga czasu praktyki , a nakładanie wosku zależy od 

stopnia temperatury  wosku  i  stopnia nagrzania szpilki. Ta metoda podobno nazywa się : batik, choć 

ja , ucząc się jej , nie znałam tej nazwy. Możecie cieszyć się tym zadaniem i wykonywać je w wielu 

kolorach i wielu warstwach wosku . Nałożywszy pierwszy wzór namoczcie jajo w jasnym barwniku, 

znów nałóżcie kolejny wzór, i znów w kolejnym ciemniejszym roztworze barwnika , i tak aż do 

najciemniejszego , wówczas osiągniecie wielokolorowy wzór na jednym jajku. Nie zapomnijcie na 

końcu lekko nasmarować jajo olejem/ oliwą  np. za pomocą nasączonego wacika , pisanka będzie 

pięknie błyszczeć    (nie użyjcie go za dużo bo efekt  będzie przesadzony ). 

Życzę radosnej zabawy! Ja tez wykonam, jak co roku, tak malowane jaja. 

Opracowanie:  A.Kowalska 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum  (moje pisanki z zeszłego roku). 


