
P I R H I



MALE UMETNINE
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POTREBUJEMO: tempera šolske 
barvice, čopič, papir, lepilo in 
flomaster.

1. S tempera barvami nariši obraz, 
krila lahko narišeš na papir in prilepiš.

POTREBUJEMO: običajne barve, iglice smreke, kos 
lesa, lepilo in mali lonček.

1. Jajce pobarvaj in ga prilepi na majhen kos lesa (da 
gre v lonček).

2. Iglice na sredini prereži (da so ravne), pomoči v 
lepilo in pritisni na jajce.
Nekoliko podrži, da se iglice primejo na lupino.

3. Vse skupaj vstavi v lonček in zasuj z zemljo ali 
peskom.



POTREBUJEMO: tempera šolske 
barvice, čopič, papir, 'kikiriki', lepilo in 
volno.

1. S tempera barvami nariši obraz, oči 
lahko narišeš na papir in prilepiš.

2. Lase naredi iz volne in prilepi.

3. Nos narediš tako, da 'kikiriki' - arašid 
prerežeš, da je raven in prilepiš.



POTREBUJEMO: tempera šolske 
barvice in vodotopno, prozorno 
(akvales) barvo ter zobno 
ščetko.

1. V več posodicah zmešaj 
tempera barve s prozorno barvo 
(kasneje obstojnejša).

2. S prsti primi za vrvico, jajce 
zavrti ter enakomerno poškropi 
s pomočjo ščetke.

3. Jajce pripni na vrvico za 
sušenje perila in spodaj podstavi 
karton za lovljenje odvečne 
barve.   Počakaj, da se posuši.



POTREBUJEMO: vodno topljivo, prozorno barvo (akvales) in čopič.

1. V več posodicah si pripravi običajne barve za barvanje pirhov.

2. Jajce s čopičem na več mestih pobarvaj s prozorno barvo in počaka,j da se 
posuši.

3. Ko je jajce nekoliko osušeno, ga pomoči v eno od barv in zopet posuši.

4. Ponovi postopka 2 in 3 in pirh je končan.



BARVANJE PIRHOV 
V VINU
Jajca položimo v 
hladen teran ali 
refošk. Kuhamo 
približno 15 minut 
in pustimo 
namakati čez noč. 
Zjutraj jajca 
posušimo na zraku. 
Na lupini se bo 
pojavil vinski 
kamen v obliki 
bleščic, ki bo pirhe 
še polepšal.



VELIKONOČNA JAJCA, 
OKRAŠENA Z 
ZAČIMBAMI, SEMENI, 
ZELIŠČI ...

Kuhana jajca namažemo z 
lepilom (mekol) in jih nato 
povaljamo v izbranih 
začimbah, zeliščih ali 
semenih. To so lahko 
koruzni ali pšenični zdrob, 
sesekljana zelišča, sol, tudi 
testenine …



JAJČKA ČEBELICE, PIKAPOLONICE IN HROŠČI

Jajčka najprej skuhamo in obarvamo v rdeči (za pikapolonice), rumeni (za 
čebelice) in zeleni barvi (za hrošče). Ko se ohladijo, nanje s črnim flomastrom 
narišemo oči in detajle, ki so značilni za posamezno žuželko. Za pikapolonico 
pike, za čebelico prečne proge, za hrošča pa vzdolžne črte. Čebelice 
potrebujejo tudi krila. Izrežemo jih iz prosojnega papirja in prilepimo na 
sredino jajčka.



Lepe pisanice lahko izdelamo z uporabo 
voščenk in navadne barve za pirhe. Jajca 
skuhamo in jih še topla poslikamo ali nanje 
narišemo preproste geometrijske like.

Pisanice obarvamo s 
pomakanjem v prej 
pripravljeno barvo za pirhe.

Ko jajca vzamemo iz barve, 
vidimo, da se je obarvala le 
neposlikana površina. Pri tem 
postopku je učinek še večji, če 
uporabimo jajca z belo lupino.



Pobarvani s kavo, žafraniko, karijem 
ali rumeno čebulo ...

Takole jih je pobarvalo rdeče zelje…

tako pa domača čebula...



PIRHI, BARVANI V …….





http://www.videoarhiv.com/pirhi-za-veliko-noc/video/38456
http://www.videoarhiv.com/pirhi-za-veliko-noc/video/38456


JAJCA SO V ČEBULI IN TERANU POBARVALI UČENCI 4. RAZREDA OŠ COL.



Viri: Gradiva, dostopna na internetu

Klavdija Štrancar, 2010
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