
WARSZTATY REGIONALNE 

Wielkanocne warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i rodziców w domu 

Wielkanoc to święto przepełnione radością i nadzieją. Na stołach królują kolorowe jajka i 

przepyszne potrawy, a na podwórku można zaobserwować budząca się do życia przyrodę. 

Wielkanoc to również wspaniałe tradycje. My przypominamy te, które przetrwały na 

Podlasiu, a lubią  je kultywować dzieci. Najchętniej wykonują pisanki. 

Propozycja wykonania pisanek z zastosowaniem różnych technik do wyboru: 

Pisanki techniką woskową-  tzw. batikiem, czyli szpileczką, na którą nabierany jest 

gorący wosk, a potem wrzucamy do barwnika. 

 

Pisanki wydrapywanki-  szpileczką lub gwoździem ( propozycja dla dorosłych) 



Pisanki odbijanki-  dowolne roślinki, listki , płatki przykładamy do ugotowanych  jajek, 

owijamy gazą  lub wkładamy w rajstopy, następnie do barwnika. 

 

Najlepiej zastosować naturalne barwniki, dzięki którym można uzyskać naprawdę ciekawe 

kolory. Aby zrobić naturalne barwniki, będą  potrzebne: 

czerwona kapusta - z niej uzyskamy kolor niebieski 

buraki - z nich uzyskamy kolor czerwony 

szpinak -  zabarwi jajka na zielono  

mocna kawa lub herbata - kolor brązowy 

kurkuma - z niej uzyskamy kolor żółty 

czerwona cebula - kolor oliwkowy 

soku z winogron - kolor fioletowy 

Każdy składnik umieścić w garnku i zalać wodą, a następnie gotować przez 10 minut. Gdy 

woda trochę przestygnie, włożyć do garnka ugotowanej jajka na twardo, wtedy nie popękają. 

Można je jeszcze chwilę pogotować. Aby kolor był intensywniejszy i trwalszy dodać 2 łyżki 

octu, do każdego garnka. 

Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych. Nigdy ich 

nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to 

przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie 

życzenia i dzielimy jajkiem. 



Najważniejszą potrawą podczas śniadania wielkanocnego jest święcone, czyli pokarm 

pokropiony przez kapłana wodą święconą w Wielką Sobotę. Koszyczki ze święconką 

zazwyczaj ozdabia się zielonymi gałązkami borówek, czasami baziami i żółciutkimi 

kurczaczkami. W środku znajduje się między innymi sól, chleb, kiełbasa, jaja, a czasami 

nawet kawałek ciasta, czyli drożdżowa babka. 

Dzisiaj propozycja wspólnego wykonania babki wielkanocnej, w naszym regionie zwanej 

„paschą”. Przepis na „paschę” – drożdżowe ciasto można wykorzystać z „bocianich łapek”, 

tylko dodać jeszcze z 2-3 żółtka oraz bakalie np. rodzynki. Pieczemy tak, jak „bocianie 

łapki”, ale używamy innej formy- na babkę średniej wielkości z tuleją  lub bez. Można 

polukrować jak będzie jeszcze ciepła (ale nie gorąca!) i ładnie wg własnej inwencji ozdobić. 

Więcej informacji na na : Smaki Podlasia 

https://www.youtube.com/watch?v=8c_FKBHLM_A 

 

Miłej pracy i smacznego! 

                                                                                                                   Mirosława Nikonczuk             
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