
УСКРШЊЕ ШАРЕНИЛО – ФАРБАЊЕ ЈАЈА 
 
Драга децо,  
 
Надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину није тешко. 
Учитељице у боравку су за вас спремиле разне занимљивости које ће бити постављане на 
сајту школе. Није обавезно, али је пожељно да погледате и учествујете. 
 
За сваку активност коју смо осмислили имаћете упутство за реализацију. Поделите са 
нама све што постигнете. На мејл boravak@starina.rs пошаљите фотографију/е или видео 
снимак онога што сте уради.  Потребно је да у наслову мејла напишете разред и тему. 
 
Поздрав, 
Учитељице у боравку 
 

 
 
Драга децо, ближи нам се највећи хришћански празник којим се прославља Исусов повратак 
у живот и тај празник зове се Ускрс (неки га зову и Васкрс). Овај празник састоји се из три 
значајна дана и то су: Велики петак, Велика субота и Ускрс.  
 
У народу су другачији обичаји. Неки на Велики петак фарбају јаја, док неки на Велику 
суботу. Данас ћете моћи да прочитате и видите начине на које бисте могли да украсите и 
улепшате јаја за Ускрс. 
 
 
САВЕТ: Како избелети јаје https://www.youtube.com/watch?v=rffoDA9kHW4  

 
 

ВОШТАНЕ БОЈЕ 
 

Воштане боје можете искористити на два начина како бисте украсили јаје. 
 

Скувано избељено јаје када се охлади украсите воштаним бојама. 
Можете искористити картон од истрошеног папира или убруса да 
направите постоље, како бисте лакше бојили. 
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Пре кувања на јајету исцртајте воштаним бојама шаре које 
желите. Када се јаје буде кувало боја се неће ухватити тамо 
где је било воштане боје. Када се охлади јаје премазати уљем 
да добије сјај. 
 

 
 
 

 
ДЕКУПАЖ ЈАЈЕ 

 
 

На линку испод фотографије погледајте на који начин 
можете украсити јаја декупаж техником. Све што 
вам је потребно: скувано јаје, беланце, салвете и 
четкица за темпере. Најбоље је да искористите избељена 
јаја, али није ружно ни са обичним неизбељеним 
јајетом. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RYcPeUa01YA 
 

ДИСКО ЈАЈЕ 
 

  
 

За диско јаја потребна вам је: алуминијумска фолија, лакови за нокте или темпере. 
 
Поступак: Скувано јаје увијете у фолију. Полако притискате фолију уз јаје да се што 
боље привије уз љуску јајета, а да је не сломите. Преко фолије можете нацртати 
нешто лаком за нокте или темпером. Можете смислити још неке начине како 
украсити фолију на јајету. 
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ПАУКОВА МРЕЖА ЈАЈЕ 
 

За ову технику фарбања вам је потребно некувано јаје, мрежица од кромпира и конац за 
шивење. 
Умотајте јаје у мрежицу (део џака од кромпира) и вежите концем. Битно је да мрежица не 
буде лабаво свезана, како би могла да остави траг приликом кувања. Када увежете јаје 
скувајте. 
 

  
 

 
САВРШЕНО ШАРЕНО ЈАЈЕ 

 

 
 
Погледајте следећи снимак како бисте сазнали два начина на која можете добити овако 
савршено шарена јаја. https://www.youtube.com/watch?v=RXRsiwgavKs 
НАПОМЕНА: Приликом фарбања морате водити рачуна да добро заштитие руке и 
подлогу на којој радите. 

 
 
 
САВЕТ: На следећем линку можете видети рецепте за добијање природних боја за фарбање 
јаја. 
https://www.yumama.com/zdravlje-i-ishrana/ishrana-i-recepti/16850-farbanje-jaja-prirodnim-bojama-
obojite-jaja-namirnicama-koje-ima.html  
 
Има још безброј начина како могу да се украсе јаја за Ускрс. Ми смо навели само неке. 
Када украсите и офарбате јаја, сликајте и пошаљите нам на мејл да се и ми дивимо. 
 
Срећан празник! 
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