
19.03.2020 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna tuż-tuż! 

TEMAT DNIA: Marzanna – co to takiego? 

 

1. Rozpoczęcie zabawy od wspólnego zapoznania z piosenką Jolanty Kucharczyk: 

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

„Marzanna” 

Marzanno, Marzanno, panienko zimowa, 

dzisiaj chcemy Cię pożegnać, wysłać cię do morza! 

 Ref. Bo już idzie do nas Wiosna, 

Taka piękna, tak radosna! 

Kwitną kwiaty, kwitną drzewa 

I skowronek śpiewa! 

 

Więc zabierz Marzanno, zimową pogodę 

Zabierz śniegi, roztop rzeki skute twardym lodem! 

Ref. Bo już idzie do nas wiosna… 

 

Weź śnieżki, bałwanki, lodowe sopelki, 

a śniegowe gwiazdki zamień w deszczowe kropelki! 

Ref. Bo już idzie do nas Wiosna… 

 

Lecz kiedy już minie Wiosna, Lato, Jesień, 

wrócisz do nas i zimową pogodę przyniesiesz! 

 Ref. Teraz idzie do nas wiosna… x2 

 

 

 

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


2. Marzanna – co to takiego? 

Propozycja: zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego, czym jest Marzanna, można poprosić 

dzieci, żeby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami i skojarzeniami na ten temat. Dzieci 

potrafią zaskoczyć swoim zasobem wiedzy!   

 

„Gawęda o zwyczaju topienia Marzanny”. 

 

Bardzo dawno temu, gdy mróz i wiatr dokuczał ludziom, pomyśleli jak przepędzić zimę, by 

mogła jak najprędzej przyjść wiosna. Postanowili zrobić Marzannę. Sporządzały ją starsze 

dziewczęta, poświęcając na to całą noc. Dziewczęta umiały tak uformować słomę, że 

przypominała ludzką postać. Stroiły ją w suknię i chusteczkę na głowę. Gdy starsze 

dziewczęta wynosiły kukłę ze wsi, młodsze przynosiły Gaik - Maik, który przypominał 

nadchodząca wiosnę. Gaik - Maik - zielona gałązka lub krzaczek, też musiał być bogato 

przystrojony w kolorowe wstążki. Nad brzegiem rzeki dziewczęta wrzucały kukłę do wody. 

Gdy Marzanna została utopiona, małe dzieci wnosiły Gaik - Maik śpiewając ludowe 

piosenki. 

 

 

3. Zapoznanie z wierszem Bożeny Formy i rozmowa na jego temat. 

Marzanna  

Marzanna odchodzi, 

a z nią groźna zima. 

Słoneczko na niebie 

mocniej grzać zaczyna. 

 

Dosyć mamy śniegu, 

dosyć mrozów mamy, 

dlatego do wody 

Marzannę wrzucamy. 

 

Nie żal nam jej wcale, 

niech ją porwie rzeka. 

Śpieszymy się, przecież 

wiosna na nas czeka. 

 

Pytania do tekstu: 

- o czym mowa w wierszu? 

- jaką porę roku zabiera ze sobą Marzanna? 

- w jaki sposób żegnamy Marzannę? 

- jaką porę roku witamy po odejściu Marzany? 

 



3. Prezentacja obrazków przedstawiających Marzannę i wspólne dzielenie się 

spostrzeżeniami. 

 

 

 

 

 



4. Zabawa ruchowa „Jestem słońcem” 

ćwiczenie dużych grup mięśniowych - dzieci w pozycji kucznej, ze schowanymi głowami, 

powoli podnoszą się, rozprostowują ręce, nogi, tułów, wyciągają ramiona w górę, 

przechodzą kilka kroków i znów wracają do pozycji kucznej. 

 

 

5. Propozycja pracy plastycznej na dziś: 

Cały dzień poświęciliśmy tematyce Marzanny, więc teraz ją zróbmy! 

Marzanna 

Potrzebne będą: szara gazeta, bibuła w różnych kolorach, kawałki kolorowych materiałów, 

włóczka dowolnego koloru, patyk, taśma klejąca/klej/sznurek 

 

Sposób wykonania: 

1. Dwa patyki łączymy ze sobą za pomocą taśmy/sznurka, tak, żeby kształtem przypominały 

krzyż. 

2. Z kilku stron szarej gazety formujemy kulkę – głowę. 

3. Za pomocą taśmy klejącej/kleju/sznurka mocujemy kulkę z papieru na jednym końcu 

patyka. 

4. Włóczkę tniemy na paski równej długości i przyklejamy je do papierowej głowy, w ten 

sposób tworząc włosy. 

5. Kawałki materiałów/bibułę owijamy i mocujemy do patyków tak, żeby stworzyć sukienkę 

dla Marzanny. 

6. Powodzenia kochani! 

 

Uwaga: Do wykonania Marzanny możemy wykorzystać różne inne dostępne materiały. 

Zachęcamy do twórczego podejścia do zadania!   
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