
- 

Писачок 

Незабаром Великдень. І Оленці потрібно розфарбувати одне 

. Його вона подарує своїй . Знайшла дівчинка 

віск від старої  . Та от біда! Немає у неї писачка.  

Розповіла Оленка про цю прикрість . Вона дала 

донечці . Дівчинка швиденько побігла до крамниці. 

Знайшла новенький писачок. І розфарбувала гарну . 

 

                            
 

Розфарбуй великодню писанку в улюблені кольори.  



- 

Музей писанок 

 

Діти, чи чули ви, що в  є незвичний музей? У ньому 

зберігається 6000 ! Знаходиться цікавий музей 

у місті Коломия. І виглядає він як величезне . Гостей 

музею зустрічає різнобарвна . Вона заввишки 14 

метрів! Незабаром музей відсвяткує свій . Йому 

виповниться 20 років! Музей уже готує  для 

відвідувачів. А ти хочеш величезну писанку?  

  

 

 

 

Дай відповідь на запитання. У якому українському місті 

знаходиться музей писанок? 



- 

Музей писанок 

 

Діти, чи чули ви, що в Україні є незвичний музей? У ньому 

зберігається понад 6000 крашанок! Знаходиться цікавий 

музей у місті Коломия. І виглядає він як величезне яйце. 

Гостей музею зустрічає різнобарвна писанка. Вона 

заввишки 14 метрів!  

 

 

 

Незабаром музей відсвяткує свій день народження. Йому 

виповниться 20 років! Музей уже готує подарунок для 

відвідувачів. А ти хочеш побачити величезну писанку?  

  

Дай відповідь на запитання. У якому українському місті 

знаходиться музей писанок? 



- 

Що ми знаємо про писанки 

У давнину яйця розписували писанкарки, рідше — 

писанкарі. Ці чоловіки були ще й справжні цілителі. Іншим 

чоловікам розписувати яйця заборонялося. 

 

У минулому писанки носили як обереги. Ховали до кишені 

чи під сорочку. Це був захист від усякого лиха та хвороб. 

Коли народжувалося телятко чи поросятко, писанку клали в 

хліву. Тваринка росла міцною, здоровою. 

 

Узори на писанках магічні. Це символи сонця, неба, зірок, 

землі. Майже всі орнаменти на українських писанках 

пов’язані із рослинами. Зображають на великодніх яйцях 

лише лікарські трави, зрідка – весняні квіти. 

 

                           
Розфарбуй великодню писанку в улюблені кольори.  



- 

Дитячий віршик про Великдень 

В хаті на осонні  

Сяду на ослоні. 

Сяду я скраєчку – 

Розпишу яєчко. 

Нумо, пензлик, потанцюй, 

Гарно писанку малюй. 

Буде небо і земля, 

І ставочок, і поля. 

Сильний і міцний дубок, 

А на ньому – яструбок. 

Буде в мене писанка,  

Про Вкраїну пісенька. 

 

 

 

 

        

Де на писанці заховався великодній кролик? Розфарбуй його.   


