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Marzanna 
Jadwiga Jałowiec 
 
Weźmiemy snopek słomy i barwną chusteczkę, 
ustroimy kukłę pannę marzaneczkę. 
Poniesiemy ją wysoko nad łąką, 
nie zaszkodzisz marzaneczko skowronkom. 
Poniesiemy ją daleko przez pole, 
aby w zbożu nie rządziły kąkole. 
Poniesiemy ją ze śpiewem ku wodzie, 
taki zwyczaj kiedy zima odchodzi. 
 
1. Zapoznanie dzieci z tradycją i obrzędem 
ludowym związanych z nadejściem wiosny. 
Od dawna w różnych regionach Polski znane są obrzędy związane z topieniem marzanny. 
Marzanna to kukła wykonana najczęściej ze słomy, ubrana w biały strój. Była symbolem zła, 
choroby i srogiej zimy, przez którą cała przyroda zasnęła pod grubą warstwą śniegu. Ludzie 
czekając na nadejście wiosny i chcąc zniszczyć wszelkie zło, palili lub wrzucali marzannę do 
wody. Uważano, że utopienie marzanny spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wynoszono 
ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w jej trakcie. Niesiono ją, trzymając 
wysoko a następnie topiono. Wierzono, że oddanie marzanny władcom wód spowoduje 
urodzaj na polach. 
 
Pytania dla dzieci na podstawie wiersza i zamieszczonego tekstu: 

- czy dzieci znają sposób na pożegnanie zimy i przywitanie 
wiosny; 

- z czego jest zrobiona marzanna; 
- dokąd jest niesiona marzanna; 
- opisz jak wygląda marzanna. 

 
2. Wiosenne zagadki: 

- Przyleciał szary ptaszek.  
Nad polem zaśpiewał jak dzwonek. 
Znają go dobrze dzieci – to jest ..................  

- Powrócił do nas z dalekiej strony.  
Ma długie nogi i dziób czerwony. ...............  

- Niedługo zima już stąd pryśnie.  
Śnieg już przebiłem – .........................  

- Nie ma lepszej lotniczki.  
Ogon niczym nożyczki.  
Lepi gniazdo pod strzechą, jest dla ludzi pociechą.  
W powietrzu toczy kółka. Kto to taki? .....................................  



 
3. “Marzanna” - piosenka 
Wysłuchanie i zapoznanie z piosenką, próby odtwarzania rytmu za pomoc dowolnych 
instrumentów (poniżej przykład instrumentu do wykonania samodzielnie w domu). 
Zapraszam dzieci do wysłuchania piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=hdbMY6nVD6c 
 
4.Grzechotka z rolki papieru 
Potrzebujemy: 

- rolkę po papierze 
- taśmę  
- dwa balony (balony można zastąpić folią bądź tekturą) 
- garść ryżu lub dowolnej kaszy 
- nożyczki 
- dowolne materiały plastyczne do ozdobienia instrumentu 

 

 

Balonom odcinamy zwężoną część. 

 

 

 

 

 

Tak powstałą membranę naciągamy na rolkę 
z jednej strony, a następnie wsypujemy 
kaszę/ryż. 

 

 

 

 

 

Naciągamy balon na drugą stronę rolki. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdbMY6nVD6c


 

I oklejamy taśmą. Następnie ozdabiamy 
grzechotkę. 

GOTOWE!!! 
 
Zapraszam do gry :D  
 
 
 
 
  

 
5. “Niesiemy marzannę” - kolorowanka (załączona poniżej) 
 
Wszystkie osoby, które nie należą jeszcze do naszej grupy na Facebooku, zachęcam do 
dołączenia. Szukajcie nas wpisując w wyszukiwarkę: PP34 Rzeszów, grupa VII 

 
Pozdrawiam serdecznie 

                                                                                                            Dominika Kiełboń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


