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Дэкараванне велікодных яек звязана з аграрнымі святамі. 

Яшчэ з часоў язычніцтва такія маленькія творы мастацтва 

рабіліся да вяселля, нараджэння дзіцяці, як абярэг на далёкую 

дарогу, на пачатак новай справы ці будаўніцтва дома. Жанчына 

перадавала каштоўную традыцыю дачкам, унучкам. Выраб пісанак 

лічыўся на Беларусі выключна жаночай справай. Позна ўвечары, 

калі сям’я засынала, гаспадыня распачынала крапатлівую, амаль 

ювелірную працу: распісвала арнаментальнымі ўзорамі яйкі-

абярэгі. 

 

Дэкараванне велікодных яек  - своеасаблівы від роспісу, які 

мае старажытнае, яшчэ дахрысціянскае паходжанне, выяўляючы 

ў характары і стылістыцы дэкору агульнаславянскія вытокі. 

Тэхнікі дэкаравання яек – васкаванне і гравіраванне, альбо 

суцэльная афарбоўка яек.  

Сёння мы паспрабуем дэкараваць гіпсавае яйка, 

карыстаючыся  тэхнікай гравіравання (выцарапвання).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Для працы спатрэбяцца наступныя прылады і матэрыялы: 

 

 нажніцы, 

 кардон белага колеру, 

 каляровая папера, 

 двухбаковая клейкая стужка, 

 іголка, альбо цвік (для выцарапвання), 

 акрылавая фарба чырвонага колеру ці яго адценкаў, 

 пэндзлік, 

 аловак, 

 гіпсавае яйка. 
 

Парадак выканання работы 

 

1. З кардона і каляровай паперы 

(колер выбіраем па густу) 
выразаем аднолькавыя кругі. 

2. Краі кардоннага круга 

загінаем на пэную шырыню - 
ствараем імправізаваны 

прамавугольны стол. 

3. Круг з каляровай паперы 
складаем пэўным чынам і 

выразаем простыя формы.   

Атрымліваецца выразанка-абрус, які трэба замацаваць на 

імправізаваным стале з дапамогай двухбаковай клейкай стужкі. 

 
4. Падрыхтаванае загадзя 

гіпсавае яйка фарбуем 

акрылавай фарбай. Астаўляем 
яйка на некаторы час, каб яно 

добра высахла. 

 



5. З каляровай паперы (колер 

выбіраем па густу) робім 

выразанку – сурвэтку, якую 
пакладзём (прыклеім) на стол.  

 
 

6. На яйку алоўкам робім узор. 

Узор ствараецца спантанна. 

Намаляваць можна кветку, 
сонейка, лісточкі, выкарыстаць 

арнамент.  

7. Рысы малюнка працарапваем 
іголкай ці цвічком.   

 

8. Гатовае яйка пакладзём 

(прыклеім) на сурвэтку на стол 

 
 

Дарэчы, аб прыродных красіцелях і традыцыйных пісанках. 

Розныя адценні чырвонага, як мы ўсе ведаем, можа даць цыбульнік 

(адвар шалупіння цыбулі). А настоем альховай кары і ржавага 

жалеза атрымлівалі чорна-карычневы колер. Жоўты – настоем 

яблыневай кары, а светла-зялёны колер – настоем зялёнага жыта.  
 

 

Традыцыйныя пісанкі –  

гэта сімвал старажытнага веснавога свята  

і сапраўдны мастацкі твор. 


