
Ekologiczna pisanka 
Co będzie potrzebne?
• wydmuszka
•  drewniany patyk (na 

przykład do szaszłyków)
•  po łyżce kaszy gryczanej, 

kaszy jęczmiennej, ziaren 
zboża, ziaren kukurydzy, 
pestek dyni, ziaren sło-
necznika, zmielonej słod-
kiej papryki, cynamonu, 
suszonych ziół, ryżu

•  miseczka
•  plastelina
•  klej
•  farby akrylowe  

lub w sprayu
•  stara gazeta

Wielkanocny stół będzie wyglądał 
wyjątkowo elegancko, gdy ułoży 
się na nim świąteczne ozdoby. 
Atrakcyjną dekorację można 
zrobić własnoręcznie z natural-
nych produktów, potrzeba jedynie 
wyobraźni i materiałów dostępnych  
w każdej kuchni. Wykonaj 
zadanie zgodnie z instrukcją. Na 
zakończenie każdego etapu określ, 
ile czasu zajęła Ci jego realizacja.

Wydmuszkę nadziej na patyk i umocuj 
plasteliną. Możesz też przykleić sko-
rupkę do patyka mocnym klejem.

Zaplanuj, jakich materiałów użyjesz do 
ozdobienia swojej pracy. Aby uzyskać 
określony wzór, najpierw namaluj go 
ostrożnie flamastrem na skorupce. 

Jeśli chcesz ozdo-
bić wydmuszkę tylko 
kaszą lub ryżem, nasyp 
wybrany produkt do 
miseczki i obtocz w nim 
posmarowaną klejem 
skorupkę.

WSKAZÓWKA

KROK PO KROKU
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Wykonaj zdjęcie wykonanej pracy i prześlij je na adres : dyrektor @czernica.nauczanie.eu 



Farb w sprayu używaj na 
zewnątrz lub w dobrze 
wywietrzonym pomiesz-
czeniu. Koniecznie załóż 
rękawiczki i maseczkę 
ochron ną na twarz. 

WSKAZÓWKA

Rozprowadź pędzelkiem klej na frag-
mencie wydmuszki, który zamierzasz 
ozdobić. Nałóż na posmarowaną  
warstwę wybrane ziarna lub kaszę.  
W ten sam sposób udekoruj całą 
skorupkę.

Pomaluj pisankę farbami lub sprayem. 
Pamiętaj, aby przed użyciem farby  
w sprayu zabezpieczyć stanowisko 
pracy starą gazetą.
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Czy już potrafisz?
Wykonaj obraz z naturalnych produktów. Skorzystaj z przedstawionego szkicu.  
Możesz wprowadzić do projektu zmiany, które sprawią, że praca uzyska  
niepowtarzalny wygląd. 

   Ustal, z czego i w jaki sposób wykonasz obraz. 

   Zanotuj wnioski w punktach: „Co będzie potrzebne?” i „Krok po kroku”. 

   Obok opisu każdego działania podaj informację o tym, ile czasu zajmuje  
jego realizacja.

   Wykonaj swoją pracę według przygotowanych 
notatek. Na zakończenie oceń swoją pracę.


