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Książeczka należy do:
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Witaj!

(wpisz swoje imię)

i

Zapraszam Cię do udziału w projekcie „Gwizdki, tracze i kolaski
niech powrócą w nasze łaski”, który zabierze Cię do świata dawnych
zabawek. Z tej książeczki dowiesz się jak dzieci na wsi spędzały wolny czas,
czym i w co się bawiły. Poznasz też materiały, z których przy odrobinie
wyobraźni, można wyczarować zabawki jakich
nie znajdziesz na sklepowej półce.

Ruszamy zatem do świata
dawnych zabawek…
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Dzieciństwo
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Dzieci wiejskie

od najmłodszych lat
pomagały rodzicom w pracach
gospodarskich. W wieku 5-6 lat miały już swoje pierwsze
obowiązki, m.in. pasały i karmiły drób, opiekowały się
młodszym rodzeństwem, obierały ziemniaki. Im były starsze,
tym więcej zajęć im przybywało. Nie miały zatem dużo
wolnego czasu, który mogłyby poświęcić zabawie.
Bawiły się jednak jak wszystkie dzieci na świecie.

A jak Ty
bawisz się
na podwórku
ze swoimi
koleżankami
i kolegami?
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Spis treści:

i
adrewniane kgliniane
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Zabawki
Dzieci wiejskie zawsze miały skromne, proste zabawki
– bardzo często wykonane przez siebie lub dziadka.
Były one zrobione z łatwo dostępnych materiałów –
m.in. drewna, gliny, szmatek. Najczęściej robieniem
zabawek zajmowano się zimą, kiedy było najmniej
pracy w gospodarstwie. Dorośli uważali zabawę za
stratę czasu, który można było poświęcić domowym
obowiązkom, a przy okazji nauczyć się praktycznych
umiejętności. Dzieci na dawnej wsi nie miały klocków,
ale z powodzeniem zastępowały je kamykami polnymi.
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szmaciane 19 zabawy 24
9

Zabawki

drewniane
Drewno bardzo często
wykorzystywano do wyrabiania
zabawek. Było dostępne dla każdego
i łatwe w obróbce. Dziadkowie
potrafili wyczarować z drewna
najróżniejsze zabawki – pajacyki,
samoloty, wózki, szable. Także dzieci
korzystały z tego materiału przy
tworzeniu prostych instrumentów
czy zabawek.
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Dzieci miały też ruchome zabawki –
dziobiące kury, tracze tnące drewno,
ptaki machające skrzydłami,
tzw. klepoki.
Chłopcy wiele godzin spędzali pasąc
krowy i konie. Czas na pastwisku
skracali sobie grając na własnoręcznie
wykonanych instrumentach, biegając
lub strzelając z procy do celu.
Dzieci chętnie naśladowały
codzienne prace, które
wykonywali dorośli.
Dlatego też wśród dziecięcych
zabawek często znaleźć
można było drewniane koniki
i wozy, studnie, kołowrotki.

Chłopcy lubili bawić się
w wojsko, jazdę konną
z drewnianym konikiem
lub drążkiem udającym konia.
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Zadanie

labirynt

??

?

Ptaszek musi dostać się do swoich
znajomych zabawek, prosi abyś
wyznaczył mu drogę:)
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Dorysuj tutaj swoje ulubione
zabawki. Czym różnią się od
dawnych zabawek?
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Zabawki

gliniane

garncarstwo
14

Zabawki gliniane powstawały
w warsztatach garncarskich głównie zimą.
Było to związane z mniejszą ilością pracy
w tym okresie. Zabawki z gliny często
lepiły same dzieci, co miało stanowić
przygotowanie do zawodu garncarza.
Najczęściej z gliny powstawały gwizdki,
zwierzątka, skarbonki i dzwonki.
Dziewczynki lubiły bawić się w dom,
do czego używały glinianych
miniaturowych naczyń – dzbanków
i garnuszków.

Zadania

Małe
wycinanie...
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Zadanie

Wiatrak

2

Przygotuj:

1

mazaki, kredki,
kolorową bibułę,
pinezkę, nożyczki,
kawałek tektury.

B

X

1. Wytnij wzory

nr 1, 2 i pokoloruj.

2. W punkcie A przyklej

X

wzór nr 2.

3. Wytnij miejsca oznaczone

literą X i podklej od wewnątrz
bibułą.

4. Wzór nr 3 wykonaj

z kawałka tektury i przyklej
w miejscu oznaczonym
literą B. Przy pomocy pinezki
zrób po środku tektury dziurkę.

A

3

5. Wzór nr 1 zagnij wzdłuż linii
przerywanych i sklej
miejscami niebieskimi.
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Wytnij zabawki
Wykorzystasz je w zadaniu na str. 20.

6. Wytnij wzór nr 4, pokoloruj
i przypnij pinezką do tektury
wykorzystując wykonaną
wcześniej dziurkę.

Brawo!

4
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Zabawki

szmaciane
xx
x

Dla dziewczynek wymarzoną
zabawką była lalka. Biedniejsze dzieci
własnoręcznie wykonywały lalki ze
słomy, trawy lub szmatek. Niekiedy
lalka miała głowę kupioną na targu,
tułów zaś dorobiony w domu. Dzieci
dawniej, podobnie jak obecnie, bardzo
lubiły grać w piłkę. Bawiły się nią
w różny sposób – rzucały, podbijały,
toczyły. Dzieci wiejskie zazwyczaj
posiadały piłki zrobione
własnoręcznie ze szmatek.
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Zadanie

Twój świat

Zaprojektuj dom i ogród zabawek.
Niech Twoja wyobraźnia nie zna
granic. Wklej zabawki ze strony 16.
Rysuj, doklejaj, co Ci w duszy gra.
Powodzenia!
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zabawek

ogródek

Dom zabawek
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krzyżówka

Zadanie
1.
2.

J z a b AW k i ?
akie to

1. Gdy dziecko płakało, dźwiękiem tej zabawki je rozweselano.
2. Na płocie staje i budzik udaje.

3.

3. Chętnie przytulany, z pluszu wykonany.

4.

4. Na patyku trzymany, wiatrem obracany.

5.

5. Pozszywane szmatek ścinki, do zabawy dla dziewczynki.

6.

6. Glina ulepiona tak, że zaćwierka nam jak ptak.
7. Z drewna wystrugany zwierz, bujasz się ile chcesz.

7.

8. W cyrku nie pracuje, a błaznem się czuje.

8.
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hasło:
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Zabawy
Ciekawostka:
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W dawnych dziecięcych zabawach biedronka leciała do samego
nieba i sprowadzała pogodę lub przynosiła kawałek chleba.
Dlatego dzieci chętnie wypatrywały biedronki, zwanej także
patronką, mateczką, córeczką, a najczęściej bożą krówką.

Chłopcy często chodzili po drzewach,
płotach, wspinali się na dachy domów lub budynków
gospodarczych. Dziewczyny najczęściej bawiły się w dom
i rodzinę, sklep i zakupy, plotły wianki z kwiatów i korale
z różnych nasion. Dzieci lubiły się bawić
w gonitwy – z berkiem na czele oraz w chowanego.
Dzieci wiejskie uwielbiały huśtawkę.
Wznoszono ją zarówno przy dworach
jak i na wiejskich podwórkach. Na Podlasiu huśtawkę
zwano wozawką, krętawką lub kobylicą. Najczęściej
huśtawkę budowali starsi chłopcy. Korzystały z niej nie tylko
dzieci, ale niekiedy także dorośli. Jedną z ulubionych zabaw
dzieci na wsi było toczenie fajerki. Do zabawy
potrzebna była fajerka z płyty kuchennej oraz kijek.
Zadaniem dziecka było jak najdłuższe
toczenie kółka po drodze przy użyciu kijka.
Niejednokrotnie zabawę przerywała mama,
której brakowało w kuchni fajerki.
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Zadanie

Wykreślanka

Dopasuj odalezione na wykreślance nazwy do znaczeń:

......................................... - prosta zabawka w kształcie kółka, napędzana przy pomocy kijka
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......................................... - lubiana przez dzieci zabawka przypominająca niedźwiadka
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......................................... - ma cztery koła, najczęściej zrobiony z drewna
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Odnajdź poniższe słowa i wykreśl je:

tracz, lalka, miś, wózek, gwizdek, kolaska, fajerka, proca

......................................... - wykonany z gałązki lub gliny, wydaje dźwięki
......................................... - prosta zabawka wykonana z rozdwojonego patyka i gumki
......................................... - kółko zakrywające otwór w płycie pieca

......................................... - drewniana zabawka przypominająca człowieka piłującego
kłodę drewna przy pomocy ręcznej piły
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fot. M. Pokropek

Dziękujemy,
że razem z nami odbyłeś
podróż po świecie dawnych zabawek!
Mamy nadzieję, że podróż ta była atrakcyjna,
a zdobytą wiedzą i umiejętnościami będziesz dzielić
się z innymi, dzięki czemu ludowe
zabawki powrócą do łask.

Do zobaczenia!
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Zapraszamy Cię do udziału w projekcie
„Gwizdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski”,
który zabierze Cię do świata dawnych zabawek.
Książeczka edukacyjna poświęcona
jest zabawkom ludowym. Dowiesz się z niej
jak Twoi rówieśnicy na wsi spędzali wolny
czas, czym i w co się bawili.
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