
Szkoła Podstawowa nr 7 

 

Edukacja plastyczna- klasa 2 

 

Kochani! 

Zachęcam Was do odwiedzin Pisankowa! 

Wykonajcie pracę z materiałów Wam dostępnych.  

Prześlijcie zdjęcia prac - ciekawa jestem, jak Wam poszło  

 

Cel: Odwiedzamy Pisankowo.  
 

 materiały : 

- kartki A4 kolorowe np. zielona, pomarańczowa, czerwona, 

niebieska itp. – na tło 

- kartki żółte A4 – na kurczaki 

- marker czarny lub czarny pisak 

- pastele olejne lub kredki 

- klej 

- nożyczki  

 

 sposób wykonania : 

- na żółtych kartkach A4 położonych w poziomie na stole rysujemy 

czarnym markerem lub pisakiem trzy duże owale = jaja ( 3 ), które 

się nie stykają ze sobą 

- w każdym jaju na wysokości 1/3 od góry rysujemy w poziomie 

„grzebień” = pęknięcie  

- pod nim dzielimy w poziomie resztę jaja wymyślonymi 

„szlaczkami” literopodobnymi na kilka pasm – wykorzystujemy 

marker lub czarny pisak 

- każdy powstały dzięki temu pasek wzoru na jajku kolorujemy 

innym wybranym przez nas kolorem – pastele olejne lub kredki - 

tworzymy pisankę 

- wycinamy nasze trzy pisanki i naklejamy na położone w poziomie                                                                                     

kolorowe kartki A4 w dowolny sposób – każda osobno lub obok 

siebie lub lekko zachodzące na siebie, ewentualnie w formie 

„wachlarza” ( wg uznania) czerwonymi pastelami lub kredkami , 

pisakiem dorysowujemy przy żółtej, niezamalowanej części 

pisanek dzióbki i grzebienie wykluwających się z jaj kurczaczków, 

a markerem lub pisakiem zaznaczamy oko 

- zielonymi pastelami olejnymi rysujemy na dole trawę ( w pionie , 

najlepiej rytmicznie licząc : raz, dwa, trzy, cztery – rysuj, rysuj, 

rysuj, rysuj ), możemy również delikatnie „najechać” kredkami 

na dół pisanek, żeby zanurzyć je w trawie, kilka razy zmieniamy 



odcień kredki ( dobrze, jeśli trawa składa się z kilku odcieni 

zielonego, ewentualnie również żółtego  ) 

- z żółtego papieru, który na został po wycięciu pisanek (ścinki) 

wydzieramy drobne kawałeczki i naklejamy na trawie żółte kwiatki 

-  mniszki i kaczeńce 

 

 

 
 

 

( autor : Beata Żyto) 


