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Bawimy się w konopki!

Tradycyjne zabawy ludowe najczęściej

wywodziły się ze starych obrzędów, zwyczajów

i nawiązywały do wydarzeń historycznych.

Opierały się głównie na naśladownictwie.

Z czasem wzbogacono je o nowe elementy

twórcze i rekwizyty. Dawniej w zabawach

uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi - dorośli,

dzieci i młodzież. Z czasem stały się one

domeną tych najmłodszych.



Zabawa to element kultury w różnej formie i postaci, w którym można dostrzec

aktywność człowieka przez całe jego życie. Za twórcę pierwszej teorii zabaw uważany był

Friedrich Froebel, niemiecki pedagog, który zabawę traktował jako formę najwyższego

stopnia rozwoju dziecka, twierdząc, że za jej pośrednictwem ukazuje ono swoje wnętrze

i przeżycia. Z czasem pojawiły się inne koncepcje, traktujące zabawę jako sposób na

pozbywanie się przez dzieci i dorosłych nadmiaru energii, kształtowanie umysłu,

umiejętności działania, poznawanie stosunków społecznych, powstawanie pozytywnych

stanów uczuciowych czy rozładowywanie napięć. Wincent Okoń, polski pedagog

i specjalista w zakresie dydaktyki, traktował zabawę jako działalność wykonywaną dla

przyjemności. Zgodnie z jego opinią aktywność ta oznacza kontakt z rzeczywistością

w różnych okresach życia człowieka, zapewniając równowagę i harmonię pomiędzy

człowiekiem a jego światem.



Często poszczególne rodzaje gier i zabaw były związane z konkretnym

regionem i łączyły się z typowym dla niego zwyczajem, obrzędem czy innym

elementem kultury. Występowały w określonej formie i były przypisane tylko

i wyłącznie danemu obszarowi. Jednak duża część zabaw ludowych miała

charakter uniwersalny. Ich źródeł należało szukać zwykle w jednym regionie, z

którego, dzięki swojej atrakcyjności, przeniosły się do innych części naszego kraju.

Podobnie jak pieśni i baśnie ludowe, także i ta forma rozrywki ulegała dalszym

modyfikacjom regionalnym. Objawiała się tam w różnych odmianach tekstu

słownego i muzycznego, charakterystycznych dla danego obszaru.



Podstawą większości zabaw były korowody, koła, rzędy, szeregi. Towarzyszył im zwykle

śpiew i taniec. Ze względu na łatwą do zastosowania, mało skomplikowaną formę układy

korowodowe cieszyły się dużą popularnością wśród najmłodszych. Często stanowiły element

zabaw naśladowniczych. Już od najdawniejszych lat dzieci w zabawie odtwarzały życie dorosłych.

W ten sposób powstały zabawy: „Bawimy

się w konpoki”, „Mało nas, mało nas do

pieczenia chleba”, „Siała baba mak”.

Większości gier i zabaw dziecięcych

towarzyszyło mętowanie, czyli

„wyznaczanie w dziecinnej zabawie

osoby, która powinna wykonać jakąś

czynność w chwili, gdy na nią przypadnie

ostatni wyraz wymienianej rytmicznie

formułki”. Wiele zabaw dziecięcych

przeniknęło do Polski spoza jej granic.



Bardzo często dorośli

- rodzice, dziadkowie -

przekazywali młodszym

pokoleniom wiedzę na temat

własnych doświadczeń

zabawowych, tworząc tym

samym pewną tradycję w tym

zakresie.

Dzięki przypominaniu

o starych polskich zabawach

dziecięcych, stanowiących

element polskiej

obyczajowości, udało się ocalić

od zapomnienia cenną

kulturowo-obyczajową

spuściznę.



Tymczasem przenieśmy się do grona Dzieci Świata – uczestników

ubiegłorocznego Festiwalu Folklorystycznego „Święto Dzieci Gór” Nowy Sącz 2019 r.

Możemy obejrzeć materiał ukazujący zabawy i tańca dzieci z Rożnowa, z Zespołu „Małe

Rożnowioki” (region Lachów sądeckich) oraz młodych tancerzy z Zespołu „Pnioki”

z Sadek-Kostrza (region Lachów szczyrzyckich).

„Małe Rożnowioki” - https://www.youtube.com/watch?v=ytRI0HqM9aY

„Pnioki” - https://www.youtube.com/watch?v=niSupWHiya4

Która z zabaw spodobała Wam się najbardziej? Wybranej nauczymy się na

najbliższych zajęciach!

Do zobaczenia drogie Krążki!

https://www.youtube.com/watch?v=ytRI0HqM9aY
https://www.youtube.com/watch?v=niSupWHiya4
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