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Materiały
Zalety pakietu:
Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane z
myślą o dzieciach młodszych i starszych. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest
cennym źródłem inspiracji.

Zestaw zawiera:
1. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK NAUCZYCIELA, który zawiera wiersze, opisy
zabaw.
2. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK PRZEDSZKOLAKA, który zawiera karty
pracy dla dzieci.
3. PANSZE DEMONSTARCYJNE przedstawiające: ptaki, wiosenne kwiaty, Marzannę,
gaik-maik, Panią Wiosnę.
4. ILUSTRACJE do wierszy.

5. Materiały do zabawy.

Bohaterowie
Głównymi bohateriami są bazgrołki
czyli: Bazgrołek, Bazgrot,
Bazgrolinka, Bazgrolinek,
Bazgrotek, Bazgraninka. Każdy z
nich ma inny kolor oraz inne
usposobienie.

Bazgrołkom w ich przygodach będą
towarzyszyły przedszkolaki: Michał,
Mikołaj, Miłosz, Iga, Pola i Natalka.
Oczywiście opiekę nad bazgrołkami i
przedszkolakami będzie sprawowała
Pani Nauczycielka.

WiersZe
Bazgrołki s ukają o nak wiosny!
Z

Z

Magdalena TokarcZyk
Dnia pewnego bazgrołki z przedszkolakami na spacer się wybrały..
Przed spacerem Pani powiedziała, by się uważnie wszystkiemu przyglądały
i zwiastunów wiosny, aby dzieci i bazgrołki wokoło szukały.
Bazgrołki nie do końca wiedziały, jak te oznaki wiosny wyglądały,
ale w czasie spaceru bacznie się wszystkiemu przyglądały.
Temu co przedszkolaki mówiły, uważnie się przysłuchiwały.
Natalka na krzewy i drzewa spoglądała.
- Spójrzcie! Zielone pąki się pojawiły! - tak do wszystkich powiedziała.
- To znak, że wiosna już tutaj była. – dodała.
Nagle Mikołaj wyszeptał cichutko:
- Słuchajcie wszyscy tam ptaszki śpiewają wesolutko.
Już z ciepłych krajów do nas powróciły.
Jaskółki, skowronki no i bociany co wysoko na niebie lot swój wykonały.
Tak z całą pewności to koniec już zimy.
Chyba wszyscy się z tym zgodzimy.
Tak Pani do dzieci i bazgrołków powiada,
a Bociek swym klekotem wiosnę zapowiada.
Pola także oznaki wiosny odkryła.
I tak wszystkim oznajmiła:
- Trawa się zieleni co zimą była pokryta śniegiem.
Teraz wyrosły na niej przebiśniegi i krokusy migiem.
Iga stwierdziła, że pogoda także się zmieniła - jest coraz cieplej.
I jakby słońce na niebie świeci jaśniej.
A po spacerze Pani wszystkim przypomniała,
jakie oznaki wiosny grupa odnalazła.
Były to pierwsze kwiaty co wyrosły wokoło.
Jak się nazywały? Przebiśniegi i krokusy! – wszyscy zawołali wesoło.
Także ptaki do nas powróciły, co w dalekich krajach zimę spędziły,
a teraz wesoło już do nas powróciły.
Takie są właśnie zwiastuny wiosny…

Pytania do tekstu:
1. Gdzie wybrały się bazgrołki?
2. O co poprosiła Pani?
3. Jakie oznaki wiosny odnalazły dzieci?
4. Czy znacie jeszcze inne zwiastuny wiosny?

Pomoce do tekstu:

Bazgrołek i wiosenne kwiaty!
Magdalena TokarcZyk
Opowieść dziś będzie o małym kwiatuszku,
którego Bazgrołek znalazł w ogródku.
Jeszcze gdy śnieżek wokoło leżał,
Bazgrołek sobie sprawy nie zdawał,
że przez śnieżną zaspę co jeszcze ogród otulała,
maleńka roślinka zieloną łodyżką śnieg przebijała.
I biały kwiatek światu pokazała.
Wiosna ciepłym promykiem kwiatek otulała,
by mała roślinka za bardzo nie zmarzła.
Bazgrołek bardzo był tym zdziwiony.
Wziął lupę do ręki – był w kwiatek wpatrzony.
Oglądał go bacznie – był bardzo skupiony.
Gdy tak się jemu przyglądał uważnie,
postanowił narysować go na kartce ładnie.
By wszystkim w przedszkolu go pokazać.
Kto wie, może dzieci będą wiedziały jak ten kwiatek nazwać?
W przedszkolu tuż po śniadaniu.
Bazgrołek rysunek pokazał wszystkim w wielkim skupieniu.
Pani i dzieci kwiatek rozpoznały.
To był przebiśnieg wspaniały.
A przy tej okazji Pani i o innych wiosennych kwiatkach opowiedziała.
I piękne plansze wszystkim pokazała,
a na tych plansza kwiaty kolorowe:
sasanki, przylaszczki i krokusy fioletowe.
Także forsycję Pani pokazała,
co na gałązkach piękne, żółte kwiatki miała.
A gdy cieplej się wokoło zrobi
w ogrodzie wyrośnie tulipan, żonkil i narcyz co ogród również ozdobi.
Te wszystkie kwiaty wiosnę zapowiadają,
a swym wyglądem świat rozweselają…
Lecz wszyscy wokoło zapamiętacie!
Kwiatów nie zrywajcie i o przyrodę dbajcie!
Niektóre rośliny są wręcz chronione
i zrywanie ich jest surowo ZABRONIONE!

Pytania do tekstu:
1. Co Bazgrołek znalazł w ogrodzie?
2. Jakie inne kwiaty rosną na wiosnę?
3. Czy można zrywać kwiaty? Dlaczego?
4. Co to znaczy, że kwiaty są pod ochroną?

Pomoce do tekstu:

Gaik-maik i Marzanna:
cZyli PierwsZy DZień Wiosny BaZgrołków
Magdalena TokarcZyk
Już wkrótce wielkie wydarzenie!
W przedszkolu wiosnę powitamy wszyscy: dzieci, bazgrołki i nauczyciele.
Przygotowania zatem rozpoczynamy
i piękną Marzannę wspólnie wykonamy.
- Kto to Marzanną? - Bazgrołki zapytały.
- To słomiana kukła i symbol zimy. – dzieci odpowiedziały.
Dawniej Marzannę podczas wiosennych pochodów do rzeczki wrzucano
lub na wielkim ognisku pierwszego dnia wiosny palono.
My jednak EKO być chcemy!
Rzek i powietrza zanieczyszczać nie możemy.
Więc topić i palić kukły nie będziemy!
My Marzanę pakujemy i za morze pocztą ją wyślemy.
Zanim jednak paczkę nadamy.
Pierwszego dnia wiosny z Marzanną w pochodzie ruszymy.
Do tego gaiki -maiki przygotujemy.
To gałązki ozdobione wstążkami i kwitami z bibuły .
Takie kolorowe, wiosenne – dzieci wyjaśniły.
W ten wielki dzień bazgrołki drogie,
będziemy maszerować i wygonimy zimowe dni srogie.
Marzannę za morze wygnamy,
a wiosnę gaikami wesoło powitamy!

Pytania do tekstu:
1. Jaki ważny dzień ma się odbyć w przedszkolu?
2. Jak dzieci i bazgrołki przygotowują się na ten dzień?
3. Co dawniej robiono z Marzanną?
4. Dlaczego dzieci wysyłają Marzannę pocztą?
5. Co to jest gaik-maik?

Zadania do tekstu:
1. Wspólnie z Panią przygotujcie swoje gaiki-maiki na powitanie wiosny. Będą Wam
potrzebne gałązki, kolorowa bibuła, wstążki.

Pomoce do tekstu:

Ciekawostki
Obchody Marzanny i gaika dawniej na Śląsku
Nie wiadomo, od kiedy na Śląsku kultywuje się tradycję topienia marzanny i chodzenia z
gaikiem. Uważany przez kościół za zwyczaj pogański i tępiony przez tę instytucję, zdołał
przetrwać na Śląsku nawet wówczas, gdy prawie zanikł w innych rejonach Polski.
Badacze zwracają uwagę, że dawniej z własnoręcznie wykonaną marzanną chodziły
jedynie kobiety i dziewczęta, a dopiero później zwyczaj ten został przejęty przez młodzież
i dzieci. W niektórych regionach, m.in. w Gliwickiem i Raciborskiem za dziewczętami
niosącymi marzannę szli chłopcy niosący jej męski odpowiednik, marzanioka.
Kukły były obnoszone po wsi. Przed kolejnymi domostwami, zwłaszcza tymi, gdzie
mieszkały młode dziewczęta, śpiewano piosenki, czasem improwizowane. Gospodarze
nagradzali śpiewających datkami w postaci pieniędzy i jajek. Następnie pochód wychodził
poza wieś i przy śpiewie szedł nad zbiornik wodny znajdujący się w okolicy – mógł to być
strumień, staw, jezioro, a nawet kałuża. Jeśli w pobliżu nie było żadnego akwenu, lalkę
palono, czasem najpierw rozdzierając jej ubrania lub obrzucając śniegiem czy błotem.
Powracano zwykle z gaikiem (goikiem), czyli przystrojoną jajkami i wstążkami choinką.
Symbolizujące wiosnę i rozkwit przyrody „latko” wprowadzano do wsi przy wtórze pieśni i
życzeń pomyślności.

Obchody Marzanny i gaika współcześnie na Śląsku
Współcześnie obrzęd zatracił swój sakralny charakter i stanowi rodzaj zabawy, celebracji
początku wiosny. Tak jak w pozostałych częściach Polski, obchodzi się go w okolicach
pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, tj. 21.03. Uczestniczy w nim głównie młodzież
szkolna i dzieci oraz lokalne zespoły folklorystyczne. Przebieg obrzędu jest w zasadzie dość
podobny – pochód dzieci i dorosłych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niesie własnoręcznie
zrobione marzanny i marzanioki nad wodę, gdzie przy tradycyjnych pieśniach wrzuca się
kukły do wody. Czasem najpierw się je podpala albo nadszarpuje ich stroje. W drodze
powrotnej na plan pierwszy wysuwają się goiki przystrojone wstążkami i wydmuszkami.
Pochód wraca do wsi, śpiewając piosenki. Następnie w niektórych miejscowościach, jak np.
w Brynicy (część Miasteczka Śląskiego), świętuje się początek wiosny, organizując
biesiadę.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzanna

Zabawy
Zabawa 1:
Do zabawy potrzebujecie:
•

lupy

Przebieg zabawy:
W poszukiwaniu wiosny… podczas spaceru wspólnie z dziećmi można odszukiwać i
obserwować oznak wiosny.

Zabawa 2:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•
•

emblematy przedstawiające wiosenne kwiaty
plansze przedstawiające kwiaty
odtwarzacz płyt CD

Przebieg zabawy:
Nauczyciel rozdaje dzieciom po jednym emblemacie. Zadaniem dzieci jest poruszanie się
w rytm muzyki. Na przerwę ustawiają się przy planszy przedstawiającej taki sam kwiatek
co na emblemacie.

Zabawa 3:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•
•

odtwarzacz płyt CD
nagranie piosenki np. „Kle, kle boćku”
planszy przedstawiającej bociana w locie oraz planszy przedstawiającej bociana
stojącego na jednej nodze

Przebieg zabawy:
W czasie muzyki dzieci poruszają się po sali. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i
naśladują bociana: gdy nauczyciel pokaże planszę z bocianem, który leci dzieci naśladują
machanie skrzydłami. Gdy nauczyciel pokaże planszę przedstawiającą bociana, który stoi
na jednej nodze dzieci stają tak samo.

W posZukiwaniu
oZnak wiosny…
Pomóż Bazgrołkom odszukać wszystkie oznaki wiosny, które ukryła Pani Wiosna. Pomoże
Wam w tym jedna z map (do wyboru 3 mapy: plac zabaw, sala zabaw, przedszkole). Do
map przygotowane zostały listy z zadaniami oraz pomoce.

LIST 1
Znajdziecie w nim informacje dotyczące samej zabawy oraz mapę, na której zaznaczone są
miejsca ukrycia kolejnych listów z zadaniami. W zależności od tego czy zaplanujecie
zabawę na terenie ogrodu przedszkolnego, sali zabaw czy też przedszkola przygotowane
zostały 3 różne mapy.
Po wykonaniu zadania dzieci mogą ruszać w dalszą drogę. List z mapą możemy zostawić
na środku sali, gdy dzieci są w łazience. Wprowadzeniem może być wiersz „Bazgrołki
szukają oznak wiosny”.

LIST 2
PIERWSZA OZNAKA WIOSNY: coraz cieplej, topnieje śnieg
Zadaniem dzieci jest ułożenie historyjki obrazkowej o topniejącym bałwanku. Gdy zbliża
się wiosna na zewnątrz jest coraz cieplej, a śnieg topnieje. W tym miejscu zostawcie
plansze, które mają ułożyć dzieci (do pobrania np. na CHOMIKU 😊)

LIST 3
DRUGA OZNAKA WIOSNY: pierwsze wiosenne kwiaty
Tym razem zadaniem dzieci jest ułożenie z rozsypanek (pocięte obrazki przedstawiające
wiosenne kwiaty) obrazki. Możemy podzielić dzieci na kilka grup. Każda z nich będzie
miała za zadanie ułożyć inny kwiatek, a następnie nazwać go. Dodatkowo dzieci mogą
dzielić nazwy kwiatów na sylaby oraz zademonstrować wzrost rośliny. Plansz, które
możecie pociąć na części znajdziecie na stronie Przeszkolankowopl.

LIST 4
TRZECIA OZNAKA WIOSNY: powrót ptaków
Na początku dzieci odgadują jaki to ptak – zagadka słuchowa BOCIAN. Następnie
naśladują klekot bociana. Nauczyciel demonstruje plansze przedstawiające bociana w locie
oraz gdy stoi na jednej nodze. Zadaniem dzieci jest: naśladowanie lotu bociana oraz stania
na jednej nodze.

LIST 5
CZWARTA OZNAKA WIOSNY: pojawiają się na gałązkach pierwsze listki
Do zabawy potrzebujecie gałązek lub plansz przedstawiających gałązki, kostki do gry oraz
6 zielonych listków (dla każdej grupy). Dzielimy dzieci na mniejsze grupy. Dla każdej
grupy rozdajemy gałązki, kostki i listki. Zadaniem dzieci w grupie jest rzucenie kostką, a
następnie ułożenie odpowiedniej ilości listków.
Zabawę można modyfikować. Można przygotować plansze na których jest gałązka z
listkami. Zadaniem dzieci jest policzenie listków, a następnie wykonanie tyle samo
podskoków, przysiadów itd.

LIST 6
PIĄTA OZNAKA WIOSNY: wiosenna pobudka
Zagadki słowne i obrazkowe – zadaniem dzieci jest odgadnąć jakie zwierzęta budzą się z
zimowego snu na wiosnę. Następnie naśladują „pobudkę”, np. przeciągają się, ziewają.
Plansze
przedstawiające
Przedszkolankowo.pl.

„zimowych

śpiochów”

znajdziecie

na

stronie

LIST 7
List od Pani Wiosny, pogratulowanie dzieciom, że pomogły bazgrołkom odszukać
zwiastuny wiosny. Rozdanie pamiątkowych dyplomów, medali, które znajdziecie na
stronie Przedszkolankowo.pl.

POŻEGNANIE ZIMY
Wspólny przemarsz dookoła przedszkola z Marzanną.

