
 

 

 

 

УСКРШЊА ЈАЈА. 
РАЗНЕ ТЕХНИКЕ ОСЛИКАВАЊА 



• Ускршња јаја боје се и шарају током Велике недеље, 
најчешће на Велики четвртак и Велики петак. 

• Техника бојења старија је од шарања.  
• Бојење се сматра светом радњом и приступа му се са 

побожношћу и чистотом. Било је одређено обредним 
правилима која одређују дан, као и доба дана када се 
боји. 

• Међу једнобојним јајима најчешће се срећу црвена, која 
су обавезна. Црвена јаја су у неким крајевима и једина. 

 

 



• Обичај бојења, по једној од легенди Хришћанског 
народа, везује се за успомену на збивања када су Христа 
водили да га разапну на крст. Народ је том приликом на 
њега бацао камење, које се претварало у црвена јаја. 

• Постоји и веровање да је Марија Магдалена прва 
офарбала и даровала црвено јаје једном римском цару, 
уз речи – Христос васкрсе! 

• Јаје као извор живота добија још већу моћ тиме што је 
обојено у црвену, боју крви која означава живот. 



ШАРАЊЕ ЈАЈА 

Причали смо о црвеној боји која је најбитнија код бојења 
Ускршњих јаја.  
Сада ћемо причати о шарању Ускршњих јаја. 
 Често преовлађују цветни мотиви: ђурђевак, љубичица, бела 

рада, лала... 
 Чести мотиви су и разно лишће и плодови: јагода, лист храста, 

багрема, житарице... 
 Честе су и геометријске шаре и разне врсте занимљивих 

линија. Посебно се истиче облик крста. 
 Често се појављују мотиви животиња: пилета, рибице, зеца... 



ТЕХНИКА ОСЛИКАВАЊА 

 ФАРБАЊЕ У ЛУКОВИНИ 

     

Када неко старији скува јаја у 
луковини, можете да их са 
родитељима пре тога украсите 
травкама или исцртате воском, а 
можете их и сами украшавати 
када се охладе.  
 

На јаја офарбана у луковини 
можете да ставите: 
 самолепљиве сличице; 
 сјај и шљокице; 
 гелове или темпере у боји.   
 



           ТЕХНИКА ОСЛИКАВАЊА 

            ОБУЦИ ЈАЈЕ  

 Биће ти потребно: 
 сличице ,,обуци јаје’’; 
 посуда са врућом водом. 

У овој техници обавезно треба да ти 
помогне неко старији! 
 Прво је потребно да неко старији 

скува јаја и да сачекате да се охладе. 
 Када су се јаја охладила, око сваког 

јајета навучемо равно сличицу 
,,обуци јаје’’. 

 Неко старији убаци јаје у посуду са 
врућом водом и извади из посуде.  

 



ТЕХНИКА ОСЛИКАВАЊА 

 ДЕКУПАЖ 

 







ТЕХНИКА ОСЛИКАВАЊА 

МЕШАЊЕ БОЈА  



 

    РАЗНЕ ТЕХНИКЕ 

  





ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


