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“Уже недалечко великоднє яєчко”

1. Аркуш паперу зігни вдвоє і 
намалюй половину яйця.

2. Виріж.

5. З кольорового паперу зроби 
вербову гілочку.

6. Виріж із синтепону чи зроби із вати 
кульки — це будуть вербові котики. 
Приклей.

4. Приклей до яєчка.

3. На жовтому аркуші паперу 
накресли кружечок. Виріж.

Послiдовнiсть виготовлення композиції (аплікація).

КВІТНА НЕДІЛЯ

Ми на сонечко святе
маємо надію:
все росте, все росте
у Квітну неділю:
сонце засвітило —
базьки розпустились!
Бо лоза звістує,
вона свято чує,
що вже недалечко 
свячене яєчко:
крашанки, крапанки,
скробанки, дряпанки,
писанки, галунки —
сонячні пустунки!
Лоза б’є, лоза б’є
делікатно, ґречно.
І хоч в мене сила є — 
не велить сердечко:
лозу ж посвятили —
базьки розпустились.
  Ігор Калинець
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Послiдовнiсть виготовлення композиції (аплікація).

“Візочок”

1. Приготуй необхідні ін-
струменти та матеріали.

3. Виготов інші деталі. 4. Склади з них компози-
цію.

2. Циркулем накресли кружеч-
ки різної величини та виріж.

Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсінько ялинку,
Й поясочок поміж них.
Хоч не зразу змалювала, —

Зіпсувала п’ять яєць, —
Та як шосте закінчила,
Тато мовив: “Молодець!”
Я ту писанку для себе,
Для зразочка залишу,
А для мами і для тата
Дві ще кращі напишу.
                                     Катерина Перелісна

ПИСАНКА
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Послiдовнiсть виготовлення композиції (декупаж).

“На уроці писанкарства”

Із однієї серветки можна виготовити кілька різних композицій.

1. Приклади шаблон яйця 
до серветки. Всі три шари 
серветок роз’єднай.

2. Виріж якусь деталь 
із верхньої серветки.

3. Клей ПВА розведи з водою 
і нанеси на поверхню яйця.

4. Легенько пригладжуй 
серветку.

Спекла мама на Великдень
Біленькі паски.
А я куплю фарб і спишу
Гарні писанки.
Розмалюю на них
Квіти, ялички

І роздам їх на Великдень
Поміж діточки.
А братові маленькому
Дам писанки дві,
Щоб качав їх по зеленій
Шовковій траві.
                              Михайло Верес                                       

ПИСАНКА
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