
 

 

Witajcie moi kochani dziś już piątek i ostatni dzień naszych 

zajęć dotyczących świąt Wielkiej Nocy. Zanim jednak weźmiemy się 

do pracy chciałybyśmy złożyć Wam kochane przedszkolaki oraz 

Waszym Rodzicom najlepsze życzenia: 

 

 

 

Życzymy Wam, Kochani, 

aby te święta wielkanocne 

wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję 

na piękne dni, a ponad wszystko 

zdróweczka. 

Ściskamy Was Bardzo mocno 

– Ciocie : Ania, Karolina, 

Jola i Kasia  

 

 

 



 

 

10.04.2020 (piątek) 

Przez cały tydzień poznawaliśmy różne zwyczaje i tradycje 

wielkanocne ale chyba zapomnieliśmy o jednym posłuchajcie 

wiersza Władysława Broniewskiego „Śmigus” 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

śmigus-dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 

żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miała zmokniętą. 

Mam nadzieję, że słuchaliście swoim rodziców uważne, spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania: 

 Co to jest śmigus- dyngus? 

 Co to znaczy staropolski obyczaj? 

  Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus? 

Wyjaśnienie, jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej. 

Kiedyś były to dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był 

dyngus, który polegał na tym, że młodzież chodziła po domach i 

zbierała datki w postaci jajek, wędlin, ciast itp. Śmigus natomiast miał 

odmienny charakter i polegał na uderzeniu na szczęście rózgą 

wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej święcona w Niedzielę 

Palmową. (uświadomienie dzieciom konsekwencji przesadnego 

oblewania wodą oraz robienie tego w nieodpowiednich miejscach)   

Teraz zapraszam Was do zabawy ruchowej „Śmigus- dyngus” 

Dziecko maszeruje z rodzeństwem bądź rodzicem po obwodzie koła 

(na dywanie) podczas recytacji wiersza W. Broniewskiego „Śmingus” 

czytanego przez rodzica  Na słowo: Śmigus – klaszczą w ręce, a na 



 

 

słowo: Dyngus – tupią. Po skończonej recytacji naśladują w parach 

polewanie się wodą. 

Dziękuję wam kochani za wspólną zabawę, mam nadzieję że 

będziecie mogli zastosować ten zwyczaj podczas tegorocznych 

świąt Na koniec zapraszam do wykonania karty pracy cz.3 s.79 (5-6 

latki)  

Na zakończenie naszych zajęć zapraszam Was do zabawy w 

Internecie Kolorowanki wielkanocne  

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowankiwielkanoc.html?fbclid=IwA

R064UvesbIXfEo-dwP3R-AtoNmaEOT5Ig7fgFJd8hfOxlK4w17-ktExMT0  

oraz układanie puzzli z różnym stopniem trudności, udanej zabawy!! 

https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/wielkanoc?fbclid=IwAR03hbUlEG_x8sg-2-

TUseqrmbeePqgK5FHdWahYO-WT7Cp36vWpA3aBKMs 

a może takie zabawy się Wam spodobają 

https://www.specjalni.pl/2017/03/zblizajac-sie-wielkanoc-jest-

doskonaa.html?m=1&fbclid=IwAR1hy1OI5_uht9TqZ4EdY2X_vkxlwpuS1fFRxVjY

6DR9cOmyySUBSbmLVc 

A już zupełnie na sam koniec, jak zawsze propozycje zadań najpierw 

dla dzieci z integracji i młodszych oraz starszych oczywiście 

zapraszamy na wysyłanie swoich prac na grupowy email czy 

Messenger. Trzymajcie się zdrowo!!!  
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A oto propozycja zabawy „Wyturlaj zajączka” w rysowane z 

wykorzystaniem kostki do gier planszowych 

 



 

 

 


