
Gazetka dla rodziców na miesiąc 

marzec 2017 

 

„Marzec „-  J. Ficowski   

   

                

To marcowi zima w głowie, 
to wiosenne harce. 

Chce być lutym albo kwietniem, 
byleby nie marcem! 

Śniegiem prószy, a po śniegu 

deszczem tnie ukośnie. 

   

 

Czy to wiosna? Czy to zima? 

Po prostu przedwiośnie. 
Choć z dniem każdym coraz wcześniej 

słoneczko rozbłyśnie, 
choć spod śniegu się wychyla 

najpierwszy przebiśnieg 

Marzec boczy się na wiosnę, 
marzec już nie czeka 

i lodową krą odpływa 

po zbudzonych rzekach. 
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Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!  

Taki dzień raz się w roku zdarza, 

gdy 8 Marca z gwarem wiosny 

wytryśnie z kartek kalendarza. 

 

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto, 

więc śpieszą chłopcy i panowie 

z bukietem życzeń w barwach kwiatów - 

Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet. 

 

W naszym przedszkolu zgodnie wieloletnią tradycją 

z okazji Dnia Kobiet zapraszamy do przedszkola 

wszystkie mamy na zajęcia otwarte; 

MUCHOMORKI - 09.03.2017, GODZ. 9.30 

SŁONECZKA - 14.03.2017, GODZ. 9.30 

MOTYLKI  - 10.03.2017, GODZ.8.30 



21 marca -  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

 

 

Nadchodzi długo oczekiwana przez nas wiosna. Dni będą coraz 
dłuższe, dzięki czemu możemy spędzić więcej czasu na świeżym 
powietrzu. Kalendarzowa wiosna nadejdzie do nas we wtorek, czyli 21 
marca. Święta powitania wiosny mają wieloletnią tradycję na całym 
świecie. Pierwszy dzień wiosny to nie tylko nadejście ciepłych dni i 
pożegnanie zimy. W wielu kulturach ten czas postrzegany jest jako 
nadejście tego co nowe, radosne i przebudzone. W każdym kraju ludzie 
obchodzą ten dzień na własny sposób. Nie wszędzie jednak święto 
wiosny obchodzi się 21 marca, niektórzy świętują już w lutym – wraz z 
pojawieniem się pierwszych przebiśniegów, inni czekają aż do maja, 
gdy zrobi się już naprawdę ciepło. Obrzędy związane z powitaniem tej 
pory roku praktykowane były początkowo przez pogańskie kultury, z 
czasem zwyczaj ten przyjęło i chrześcijaństwo, zawsze towarzyszyły 
temu wesoła zabawa oraz rytuały mające na celu odpędzenie zimowych 
mrozów i zapewnienie pomyślności w dalszej części roku. 

Dawniej czas nadejścia wiosny był to czas zasiewów i oczekiwania 
na plony. Ludzie wierzyli, że obrzęd topienia Marzanny może to 
przyśpieszyć, ma też symbolizować dostatek w nadchodzącym roku. 
Marzanna to uosobienie zimy. Wyprowadzenie jej poza zabudowania 
wsi i spalenie lub zatopienie miało przywołać wiosnę. 
Obecnie tradycja topienia Marzanny ma charakter zabawy i nadal 
jest praktykowana. Dzieci samodzielnie przygotowują kukłę i pod 
nadzorem nauczycieli pozbywają się zimowej pani. 

 



W naszym przedszkolu również kultywuje się 

tradycję pożegnania zimy i powitania wiosny. 

Przedszkolaki przy pomocy nauczycieli wykonują 

kukłę Marzanny i spacerują z nią po ulicach wioski 

śpiewając wesołe, wiosenne piosenki. 

 

„Marzanno, Marzanno! 

Ty zimowa panno. 

Ciebie już żegnamy 

Wiosnę witamy!!!” 

 



 

 

  

 


