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Pentru a doua zi – 31.03.2020 

Este timpul ca si noi, parinti acum, sa oferim copiilor nostri clipe frumoase si distractive de Paste, 
pentru vopsirea oualor. Momentul va fi deopotriva amuzant pentru cei mici si cei mari, va construi 
intre voi o legatura importanta si va oferi copilului o adancire a traditiilor de familie. Iata cateva 
sfaturi in vopsirea oualor dar si cele mai amuzante, interesante, artistice, grozave idei de 
incondeiere. 

Incepe cu oua fierte foarte tare 

Se pare ca si fierberea oualor necesita ceva indemanare. Nu este atat de simplu pe cat pare. Nu 
arunci niste oua in oala si le pui la fiert. Pentru a reusi sa creezi ouale fierte perfect tine cont de 
urmatorii pasi: 

Cum sa-ti inveti copilul ce inseamna sarbatorile 

de Pasti 

1. Lasa ouale sa ajunga la temperatura camerei. Nu le pune 
direct la fiert din frigider. 

2. Foloseste oua mai vechi de 5 zile, se pare ca acestea nu 
se crapa atat de usor ca cele foarte proaspete. 

3. Spala ouale bine, pune-le intr-o oala si acopera-le cu apa. 
Acopera oala partial cu un capac. 

4. Adu-le la punctul de fierbere. Lasa-le sa fiarba exact 30 de 
secunde si indeparteaza oala de pe foc. 

5. Acopera-le total cu un capac si mai lasa-le in apa fierbinte 
timp de 12-15 minute. 

6. Indeparteaza capacul si pune cuburi de gheata langa oua, apoi lasa sa curga apa rece peste 
ele. 

Goleste ouale de continut 

Daca vrei sa pastrezi arta incondeiata a copiilor tai pentru 
totdeauna, atunci cea mai buna optiune este sa golesti ouale 
de continut. Iata cum faci asta: 

1. Ai nevoie de o seringa cu un ac mai gros. 

2. Gaureste la ambele capete oul cu acul de la seringa, altfel 
nu vei putea extrage continutul. 

3. Introdu acul intr-unul dintre orificii, atasezi seringa, apoi 
extragi continutul din ou. 

4. Foloseste continutul extras la prajituri, unde nu trebuie sa 
separi galbenusul de albus. 

  

 

 

https://www.qbebe.ro/psihologie/educatie_si_disciplina/cum_sati_inveti_copilul_ce_inseamna_sarbatorile_de_pasti?utm_source=qbebe&utm_medium=site&utm_campaign=from-article-veziSi
https://www.qbebe.ro/psihologie/educatie_si_disciplina/cum_sati_inveti_copilul_ce_inseamna_sarbatorile_de_pasti?utm_source=qbebe&utm_medium=site&utm_campaign=from-article-veziSi
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OUALE DE PASTI: idei simple si amuzante de decorare 

Lipeste frunze de oua inainte de le pune in vopsea. 

Alege frunze in diferite modele, cat mai interesante. 

Cand scoti ouale din vopsea, lasa-le sa se usuce. 

Abia apoi indeparteaza si frunzele. 

 

 

Lasa-l pe cel mic sa isi bage degetele in vopsea. 

Poti folosi vopsea de oua, acuarele, carioci, 

chiar si lac de unghii colorat. 

Apoi lasa-l sa isi lase amprentele pe ou. 

  

Pune vopsea intr-o folie de aluminiu. 

Poti pune mai multe culori. 

Apoi pune oul in folie si "maseaza-l" 

Indeparteaza folia. 
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Pune vopsea intr-o folie de impachetat cu bule. 

Poti pune mai multe culori. 

Apoi pune oul in folie si apasa usor pe folie. 

Indeparteaza folia. 

Infasoara in jurul unui ou proaspat vopsit 

banda elastica. 

Apoi baga-l iar intr-o alta vopsea, 

in alta culoare. 

Indeparteaza banda elastica (elastic de bani) 

  

 

 

Introdu in vopseluri de diferite culori 

ate mai subtiri sau mai groase. 

Infasoara-le aleatoriu in jurul oului. 
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Pe oul deja vopsit foloseste un pix cu lipici 

si pune in diferite locuri pete de lipici. 

Apoi, presara pe punctele cu lipici 

nisip colorat. 

Il poti colora cu vopsea de oua. 

 

 

Marunteste mai multe cochilii de scoici. 

Acopera oul cu lipici. 

Apoi rasuceste usor oul in cochiliile 

sfaramate ale scoicilor. 

Infasoara ouale in diverse materiale, 

precum: plasa, denim, tricot, mileuri 

Apoi pune-le in vopsea. 

Lasa-le sa se usuce si indeparteaza usor          

materialul. 
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ALTE IDEI pentru decorarea oualor 

Lasa-l pe cel mic sa se distreze. Lasa-l sa lipeasca diverse 

obiecte artizanale pe oua, de la nasturi la decupaje amuzante 

din reviste. 

Lasa-l sa le faca oualor personalitate, desenandu-le fete 

amuzante. Lasa-l sa imbrace ouale in diferite materiale. 

Si pentru a face totul si mai amuzant, introdu in ouale gata 

decorate, si golite, betigase de frigarui din lemn vopsite. Astfel 

poti face buchete de oua decorative pentru masa de Pasti. 
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Ouăle de Paști dantelate 

Dacă dorești să ai pe masă, pe lângă clasicele ouă de Paște de 
culoare roșie, câteva ouă “speciale”, poți să realizezi cu ajutorul 
unor benzi din dantele (pe care le găsești la mercerie), și cu 
puțin lipici, câteva ouă minunate. 

  

După ce ai fiert ouăle, lasă-le puțin să se răcească, apoi alegeți 
ce tip de bandă îți dorești pentru decor, pune puțin lipici pe ea și 
fixează-o pe ouă. Apoi într-un coșuleț de rafie sau chiar într-
unul din carton, pe care poți să-l confecționezi chiar tu sau 
micuțul tău, aranjează-le și vei avea pe masă niște ouă absolut 
superbe hand-made. 

 

 

 


