
Czwartek 19.03.2020r. 

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA TUŻ TUŻ. 

TEMAT DNIA: MARZANNA - CO TO TAKIEGO?? 

Kto to jest ta Marzanna i co ona ma wspólnego z przyjściem wiosny?? 

Dziś postaram się Wam to troszkę wytłumaczyć, oczywiście z pomocą Waszych niezastąpionych rodziców. 

Rodzice przeczytają Wam wiersz o pożegnaniu marzanny, a później postaracie się wykonać pracę plastyczną w 

tej tematyce. 

 

1. Marzanna – kto to taki? Może wiersz pt „Pożegnanie Marzanny” nam 

podpowie. 

Marzanno, Marzanno, kolorowa panno 

byłaś z nami zimę całą. 

Nie spałaś jak niedźwiedź bury, 

ale hasałaś, skakałaś, śniegiem czasem sypałaś. 

Na nartach i sankach z nami zjeżdżałaś, 

mroźnym wiatrem też zawiałaś. 

Radowaliśmy się wszyscy w koło 

bo z tobą zima była wesoła. 

Tak też mogliśmy sporty różne uprawiać 

i w ciepłych ubrankach harce wyprawiać. 

Dzisiaj smutno żegnać cię, 

bo już kończy się zima. 

A wiosna się zaczyna. 

ustąp więc nasza panno słomiana, 

bo pani w zieleni czeka przybrana. 

2. Zabawa w zatrzymywanie. 

Pobawcie się w taniec z zatrzymywaniem. Drodzy rodzice, puśćcie wesołą muzykę i poproście, aby wasze 

dziecko tańczyło w dowolny sposób w rytm melodii jak wiosenny wietrzyk, ale uwaga - na pauzę musi stanąć 

bez ruchu! Tę zabawę na pewno polubią wasze dzieci. Daje dużo radości, możliwość wyładowania energii 

poprzez taniec, a jednocześnie uczy reakcji na umówiony sygnał i rozwija koncentrację. 

 

 



3. Piosenka „Marzanna” 

Dziś proponuję Wam piosenkę o Marzannie. 

Link do piosenki –  https://www.youtube.com/watch?v=hdbMY6nVD6c 

4. PRACA PLASTYCZNA 

Marzanna - https://www.youtube.com/watch?v=GqxpGHmEu14 

Możecie również użyć rzeczy, które macie akurat w domu. Proponuję prace do użycia której potrzebne będą  

np. drewniana łyżka ,marker ,bibuła ,sznureczek ,skrawki materiałów oraz klej. 

Drewniana łyżka to postać całej Marzanny, markerem rysujemy oczy nos i usta. Z bibuły wykonujemy włosy 

naszej Marzanny. Jeżeli nie macie materiałów, to również z bibuły możecie zrobić ubranie. Sukienkę przewiązać 

należy sznurkiem w pasie   i tak oto mamy gotową lalkę. 

5. MATERIAŁY DODATKOWE. 

Czy wiecie już kto to taki Marzanna ?? 
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