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 Светлана Иванова 



Великден, смятан за най-големия християнски празник, всяка година 

озарявa дома на българското семейство. Въпреки че по време на 

Коледните празници честваме раждането на Христос, той доказва, 

че е Син Божи именно, след като възкръсва на третия ден. 

Възкресение Христово отразява в най-пълен вид християнската 

догма, а именно – вярата във възкресението на праведниците в един 

по-хубав свят. На този празник християнската религия чества 

връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след като е 

разпънат на кръста и погребан. Жените мироноски откриват празния 

гроб, а Христос се явява на Мария Магдалина и на апостолите. 

Празнуването на Великденските празници по света има различни 

обичаи според народните вярвания и предания. Яйцата, козунака и 

агнето са три от основните елементи на великденската празнична 

трапеза. Всяка година традицията повелява яйцата да се боядисват 

на Велики четвъртък или Страстната събота. 

 

 



Как Великденските яйца стават произведения на изкуството 

Русия, 1885 г. Император Александър III подарява на своята съпруга 

Великденско яйце, което е същинско произведение на изкуството. 

Яйцето е изработено от прочутия бижутер Петер Карл Фаберже, 

който до 1917 г. всяка година създава по едно великолепно празнично 

яйце, което императора подарява на майка си или съпругата си. 52-те 

Великденски яйца са наричани ,,Императорски‘‘ и имат огромна 

колекционерска стойност. Всяко от тях е украсено със скъпоценни 

камъни, отваря се като матрьошка и крие малки светове с себе си. 

Императорските яйца са изключително ценни и скъпи. В наши дни 

самата кралица Елизабет притежава 3 от тях, а други са в частните 

колекции на известни семейства. 

 

„Кокошки в хамбар“ 

За направата им използвахме дървени клечки, като тези за сладолед. 

Малки стиропорени яйца, акрилни бои, рафия и различни други малки 

елементи за декорация. Залепихме ги едно за друго с топъл силикон. 

Кокошката е направена от половин пластмасово яйце боядисано с 

боя. По идея на Ели следващият път ще опитаме с пластмасова 

лъжичка. Според нея би се получило също толкова успешно;-) 

 

Ето в няколко снимки част от работният процес. 



 

 

 

 

 



 
Великденска украса с декупажна техника                                     

Великденска украса за маса 

За да си измайсторите зелена великденска украса за празничната 

трапеза ви трябват подходящ съд, гъба, която да напоите с вода, 

стръкчета трева или зелени клонки (може и изкуствени), панделка, 

градински мъх или кълнове и няколко изкуствени яйца. 

Направи си сам: великденска украса за маса . 

За целта навлажнете гъбата с вода и я поставете в съда. В нея 

забийте стръковете зеленина и покрийте гъбата с мъх, кълнове или 

изкуствена трева. Завържете панделката около тревата и 

поставете великденските яйца в купата. 

Вижте също как да си направите великденски венец за вратата 

отново с помощта на малко зеленина, изкуствени великденски яйца и 

стара, празна рамка от картина. 



 

 

 

Украса в буркан 

 

 

 

Пъстра и весела великденска украса в чаша или стъклен буркан, 

подходяща за празничен декор на трапезата или за детската стая. 

Трябват ви 3 нюанса изкуствен, цветен пясък, няколко мъниста, 

играчка на пиле или зайче, стрък зеленина и панделка.                           

 

 

 



  

 

Великденски картички 

Използвайте стара покривка или чаршаф с цветни мотиви, обикновен 

картон и лепило, за да измайсторите ефектни великденски картички 

за вашите близки. 

 

 



 

 

Великденска кошница 

 

Украсете обикновената кошница с релефни мотиви, като ги залепите 

с помощта на горещо лепило. Цветя от плат или хартия са най-

подходящият избор за декор. Увийте панделка около дръжката на 

кошница, а  дъното покрийте с хартиена трева. 

 



 

 

 

 

 

 

 

          ПРИЯТНА РАБОТА! 


