
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj dziesiąty dzień naszej zabawy.
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.

27.03.2020 Temat dnia: Co zrobimy z Marzanną?

Naszym zadaniem  jest wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych - topienie 
Marzanny, doskonalenie sprawności manualnej.

*„Fasolka w słoiku”. Co zmieniło się od wczoraj nasza  fasolka ma 12 dni możesz przysłać nam 
zdjęcie na maila edukacjadomowamisie@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ 

* Zapraszamy do ćwiczeń poruszajmy się troszkę :)
https://www.youtube.com/watch?v=EO Y8JruppAc 

*Utrwalenie piosenki: „Jestem wiosna” sł. i muzyka Halina Sokołowska
https://www.youtube.com/watch?v=EDdGL1jxCdU 

* Pobawmy się „buzią” ćwiczenia logopedyczne
https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg 

* Rozmowa na temat polskich zwyczajów związanych z odchodzącą zimą na podstawie 
doświadczeń dzieci wspomnień rodziców z dzieciństwa i wiersza Józefa Ratajczaka „Topienie 
Marzanny”.
Marzanna to kukła, która symbolizowała słowiańską boginię zimy. Pierwszego dnia wiosny 
niesiono ją, żartując i śpiewając, do rzeki, jeziora, czy nawet kałuży. Wrzucano ją do wody i szybko
uciekano. Ten zwyczaj pokazuje zwycięstwo wiosny nad zimą,

*Wiersz Topienie Marzany Józef Ratajczak
Włożymy jej białą sukienkę,
na głowę włożymy wianek,
niech płynie sobie do morza,
dziś lub jutro nad ranem.

Dosyć już mamy zimy,
niech miną mrozy srogie,
rzeka ruszy spod lodu
jak rozpalony ogień !

Do widzenia Marzanno,
teraz na wiosnę pora,
już kwiaty wschodzą na łąkach
we wszystkich wiosennych kolorach.

*Rodzice zadają pytania związane z treścią wiersza
Jak była ubrana Marzanna? Dokąd miała popłynąć? Dlaczego topiono kukłę? Co się stanie, gdy 
odejdzie Marzanna, czyli zima?
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*Zobaczcie a filmie jak dzieci topiły Marzanę.
https://www.youtube.com/watch?v=1Q2lpbSCl9M 

*Wytnij postać Marzanny. Ozdób ją długimi paskami kolorowej krepiny i przyklej taśmą  do 
dłuższego kijka lub wykonaj własną Marzannę według własnego pomysłu.

https://www.youtube.com/watch?v=1Q2lpbSCl9M


* Propozycja zabaw relaksacyjnych na weekend:)

Odbicia palców, dłoni, stóp. Rozprowadź na dłoni dziecka odrobinę kremu (dobrze sprawdza się
krem Nivea) lub balsamu, następnie odciśnij dłoń na kartce papieru (najlepiej kolorowej). Posyp
kartkę pudrem (lub mąką) i poruszaj nią tak, by puder pozostał tylko na miejscu odbicia ujawniając
odciśnięty kształt. Możesz rozpocząć od siebie, by pokazać dziecku, na czym jego zadanie będzie
polegać. Dzieci, które wykazują nadwrażliwość mogą odbijać pojedyncze palce. Dzieci chętne na
kontynuację zabawy mogą odbijać swoje stopy. Jeśli dziecko zupełnie nie akceptuje kremu/balsamu
możesz użyć pudru i wykonywać odciski na ciemnym papierze lub materiale.
Możesz uatrakcyjnić zabawę używając zamiast pudru sypkiego brokatu (w sklepach papierniczych
dostępne są opakowania zawierające brokat w kilku kolorach i pozwalające na aplikację, jak przy
„soleniu solniczką”). Wielobarwne, połyskujące wspólne „portrety” małych i dużych dłoni lub stóp
są naprawdę efektowne :). Możecie oczywiście tworzyć w powyższy sposób dowolne ilustracje. Na
przykład  odciskając  na  granatowym papierze  palce  w  odpowiedni  sposób  i  posypując  odciski
pudrem można uzyskać piękny zimowy krajobraz z bałwanem i prószącym śniegiem.

Wieża z dłoni. Usiądźcie „po turecku” naprzeciwko siebie. Połóż swoją dłoń na podłodze, poproś,
by dziecko  położyło  swoją  dłoń  na  Twojej.  Dołóżcie  swoje  drugie  dłonie  w taki  sam sposób,
formując „wieżę”. Wyciągnij  dłoń spod spodu i połóż na szczycie „wieży”,  poproś dziecko, by
zrobiło  to  samo.  Powtarzajcie  tą  sekwencję,  aż  Wasza  „wieża  z  dłoni”  będzie  tak  wysoko,  że
będziecie mogli zobaczyć siebie wzajemnie pod jej spodem.
Zabawę można uatrakcyjnić zmieniając kierunek przekładania dłoni, także przyspieszając tempo.
Jeśli  dotyk  jest  dla  dziecka  niekomfortowy można  wykonywać  „wieżę”  zachowując  niewielki
odstęp między dłońmi.

Uścisk dłoni. Stwórz razem z dzieckiem specjalny „uścisk dłoni”, na zmianę dodając nowe gesty
(np. „przybicie piątki”, klaśnięcie w dłonie, pomachanie dłonią lub samymi palcami). Możecie co
jakiś czas dodawać jeden element i sprawdzać, czy pamiętacie całą sekwencję. Wasz „uścisk dłoni”
może stać się częścią porannych powitań i wieczornych pożegnań.


