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Zwyczaj powitania 
wiosny - Martenice

Jednym z najbardziej znanych zwyczajów 
w dawnych Słowian pochodzącym z terenów 
dzisiejszej Bułgarii jest noszenie Marteniczek.

Na lekcjach techniki, uczniowie klas 5 
wykonywali laleczki 

z białej i czerwonej włóczki.



Mają formę laleczek, pomponików, 
wstążeczek, plecionek, bransoletek itp. 
Podarowana martenica przynosi szczęście 
i pomyślność.
Martenice nosi się na rękach do 
momentu, gdy zauważy się pierwsze 
kwitnące drzewo albo pierwszego 
wiosennego ptaka (np. bociana). 
Następnie pozostawia się je pod 
kamieniem, wiesza się na drzewie lub 
puszcza w rzece.

Martenice



Uczniowie 
poznali też 
legendę 
związana z 
Martenicami.



Asparuch – założyciel państwa bułgarskiego – wybrał się w poszukiwanie nowej ojczyzny, gdzie mógłby 
zamieszkać ze swoim ludem. Miał on siostrę, która bardzo martwiła się o los swojego brata. Na pamiątkę przed 
jego wyjazdem wręczyła Asparuchowi białą nitkę i poprosiła, by odesłał jej nitkę, kiedy szczęśliwie dotrze do
dalekiego celu podróży. Jeśli znaleziona ziemia będzie żyzna i urodzajna, niech odeśle nić białą i czystą; jeśli 
jednak będzie musiał walczyć o panowanie nad nową krainą, niech zanurzy nić w swojej krwi i przyśle czerwoną.

Kiedy Asparuch dotarł do ziemi nad rzeką Dunaj, do dzisiejszej Bułgarii, zrozumiał, że kraina jest mlekiem i 
miodem płynąca, ale zdobyć ją nie będzie łatwo. Toczył okrutne boje, by uchronić swój kraj przed wrogami. 
Dlatego Asparuch wysłał swojej siostrze jaskółkę, której przywiązał do nóżki dwie nitki: białą na znak, że 
odnalazł piękną I żyzną ziemię, a czerwoną – na znak walki.

Siostra otrzymała wiadomość. Kiedy na wiosnę jaskółka wracała do Bułgarii, siostra Asparucha przyczepiła 
jej do nóżki bukiecik kwiatów, zawiązany biało-czerwoną nitką. Asparuch tak ucieszył się z prezentu swojej 
kochanej siostry, że przypiął sobie do obrania biało-czerwoną nitkę, aby przypominała mu o siostrzanej miłości i
chroniła go od nieszczęścia.

Był dzień 1 marca. Aby upamiętnić niezwykły i radosny dzień, Asparuch nakazał swoim poddanym, by od 
tej pory każdego roku przypinali sobie do ubrania ozdóbki z białych i czerwonych nici. 

Tak pojawiły się Martenice - Legenda



Martenice 
mogły być w 

postaci 
chłopca lub 
dziewczynki.



Pomoc 
koleżeńska 
była podczas 
wwiązania 
laleczek.



Podczas 
wspólnej pracy 
uczniowie także 
dobrze się 
bawili.



Chłopcy także wykonali 
Martenice.



Wykonane Martenice



Słowiańska przepaska 
skroniowa

Przepaskę wykonywano z materiałów łókienniczych. 
Do płóciennej przepaski przypinano kabłączek 

skroniowy. Jest to kobieca ozdoba słowiańska w 
kształcie otwartego krążka, często z charaktery -

stycznym esowatym zakończeniem.

Używana od VII/VIII do XIII wieku.



Tkactwo

Nasi uczniowie wykonywali przepaski 
metodą tkania. Nie mając profesjonalnego 
krosna musieliśmy samodzielnie je 
wykonać. Nawinęli nici osnowy na 
ponacinane kartki z grubego kartonu. Nitki 
wątku, przeplatali przy pomocy grubej igły. 
Niezbędny okazał się także widelec.



Oto efekt pracy uczniów klas VI

Przepaski 
skroniowe



Innowację 
przygotowali
i prowadzili
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