
Smocze jajo 

Jajko to symbol odradzającego się życia. Często pełni rolę dekoracyjną. W Polsce 

najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku – archeolodzy znaleźli pozostałości jajek, na które 

najpierw nanoszono wzór z roztopionego wosku, a następnie maczano je w łupinach cebuli, 

aby zabarwić je na czerwono. Od tego czasu powstało wiele innych technik tworzenia pisanek. 

Dziś, do tworzenia dekoracji można używać nie tylko skorupek jaj, ale również innych 

materiałów. Dzięki temu można zrobić nawet… smocze jaja. 

Do przygotowania niezwykłych ozdób imitujących smocze łuski potrzebujesz: 

styropianowe jajko, pinezki oraz… dużo cierpliwości. Do jajka wielkości kurzego potrzeba około 

6 opakowań po 50 pinezek. Ile to razem? 

Na wszelki wypadek dobrze mieć jedno opakowanie pinezek w zapasie. Pamiętaj, że 

są one dość ostre i trzeba się nimi posługiwać ostrożnie. Praca wymaga cierpliwości i 

dokładności, dlatego jeśli się zmęczysz, zrób sobie chwilę przerwy. Czas w trakcie pracy umilić 

może Taniec kurcząt w skorupkach. Znajdziesz go pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=yH11FZ3ylog 

Jest to jedna z części cyklu Obrazki z wystawy, który opiera się na ilustracjach prac 

plastycznych Wiktora Hartmanna. Modest Musorgski napisał swój utwór z myślą o fortepianie, 

ale wiele lat później inni kompozytorzy pomyśleli, że można ten utwór zinstrumentować, czyli 

przepisać dla zespołu muzycznego. Jednym z nich był Maurice Ravel, który włożył bardzo dużo 

czasu i cierpliwości w zinstrumentowanie Tańca kurcząt w skorupkach na orkiestrę 

symfoniczną – znajdziesz ten fragment pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 Jeśli chcesz posłuchać i zobaczyć ile osób potrzeba do wykonania całego cyklu 

Obrazki z wystawy w wersji na orkiestrę zajrzyj pod adres 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq7Qd9PSmR0 

Czas wrócić do naszej pracy plastycznej. Zacznij od przygotowania wolnego miejsca 

na stole, gdzie możesz wysypać pinezki z pierwszego pudełka, żeby było wygodnie je podnosić. 

Pierwszą pinezkę najlepiej wbić na dole lub u góry styropianowego jajka, ale można też 

umieścić ją na środku. Będzie to nasze „serce”, które należy otoczyć łuskami. 



Następną pinezkę wbij obok, w taki sposób, aby lekko nachodziła na pierwszą. 

Powtarzaj czynność z następnymi pinezkami stopniowo otaczając pierwszą. 

Kolejne pinezki wbijane w jajko powinny owijać się serpentyną wokół naszego „serca” 

smoczego jaja. Staraj się dokładnie dociskać pinezki i wbijać je tak, żeby spomiędzy nich nie 

prześwitywały białe plamy styropianu. 

 

Kontynuuj w ten sam sposób otaczając „serce” kolejnymi warstwami. Pamiętaj, że 

styropian jest kruchy, dlatego staraj się dokładnie wycelować zanim dociśniesz pinezkę. Jeśli się 

zmęczysz zrób sobie chwilkę przerwy, ale nie poddawaj się.

 

Brawo! Twoja wytrwałość oraz staranność opłaciły się! Oto gotowe smocze jaja, które 

z dumą możesz pokazać innym domownikom. Będą przyciągać wzrok swoim niepowtarzalnym 

wyglądem. 

P.S.  Jeśli ten sposób tworzenia pisanek spodobał ci się, możesz wykorzystać do ich 

zrobienia również cekiny umieszczane na styropianie z pomocą szpilek lub w towarzystwie 



kogoś starszego pokryć pinezki lakierem do paznokci, aby zmienić ich kolor przed nałożeniem 

na jajko. 
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