
Witajcie Kochane Dzieci oraz Rodzice  mamy nadzieję, że
podobały się Wam  wczorajsze propozycje zajęć oraz gier i  fajnie
dzięki nim spędziliście czas 

Dziś  zapraszamy  Was  do  poznania  wybranych  zwyczajów
wielkanocnych, czyli Śmigusa Dyngusa oraz malowania jajek. 

              

31.03.2021 r. (środa)

Kochani  obejrzyjcie  sobie  różne  rekwizyty:  miskę,  kubek,
konewkę, butelkę, szklankę, wąż ogrodowy, wiaderko itp.  

               



       

• Jak myślicie do czego służą te przedmioty?
• Czy można nalać do nich wody? 
• Co możemy robić z przedmiotami, w których jest woda?
• Kiedy możemy wykorzystać te przedmioty do polewania innych

osób?
• Jak nazywa się zwyczaj polewania wodą?
• Czym polewamy się obecnie?

Pewnie  nie  mieliście  żadnego  problemu  z  odpowiedziami  
na  pytania.  Oczywiście   ten  zwyczaj  wielkanocny  to… śmigus
dyngus  

Posłuchajcie wiersza czytanego przez  Rodziców  Lucyny Cieślik
„Śmigus – Dyngus”

 Gdy zakwilą ranne ptaszki 
w drzwi zastuka poniedziałek
zaczną się z wodą igraszki
potrwają godziny całe.

Dzisiaj miarka się przeleje 
przez psikawki i wiaderka
raz do roku tak się dzieje
prym wiedzie wody butelka.

Śmigus –dyngus się nazywa 
obrzęd ten co roku kusi 
i każda istota żywa 



trochę oblana być musi 

Dżentelmen z perfum flakonem
zaczai się gdzieś cichutko
pokropi panią z fasonem
zrobi się jej milutko.

Lecz też i tacy bywają ostatnio
często się zdarza 
co wiadrem całym chlustają 
to przeziębieniem zagraża 

Więc postępujmy z umiarem 
w ten poniedziałek lany
bo nie jest żadną karą 
ten obrzęd oczekiwany.

A jest też tak czasami 
gdy chmurzą się niebiosa, 
że zamiast wiaderkami 
deszczyk siąpi z ukosa. 

W każdej fajnej postaci 
świąteczne polewanie 
tradycja wiele znaczy
i niech już tak zostanie. 

Mamy  nadzieję,  że  słuchaliście  ich  bardzo  uważne,  spróbujcie
odpowiedzieć na pytania:

• Co to jest śmigus - dyngus?
• Co to jest obyczaj? (wytłumaczenie znaczenia)
• Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus?

 Kiedyś ten właśnie obyczaj był  rozumiany i traktowany zupełnie
inaczej niż dziś, obejrzyjcie krótki filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc

https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc


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)  

Gdyby  ktoś  oblał  mnie  z  zaskoczenia  dużą  ilością  wody,
czułabym/czułbym…, pomyślcie  („burza mózgów”)

____________________

Przyszedł czas na małą gimnastykę, zapraszamy na zabawę
ruchową „Znam tradycje świąteczne”

Dziecko poruszają się w rytm tamburyna/uderzenia w pustą butelkę po
napoju, klocki/.

Na sygnał słowny przyjmuje odpowiednią pozycję: Kiedy rodzic
powie  wyraz  związany  ze  Świętami  Wielkanocnymi  (np.  jajka,
kurczaczek,  oblewanie  wodą) dziecko staje  i  podnosi  wysoko ręce,
Kiedy rodzic powie inny wyraz (np. choinka, tort), dziecko siada na
dywanie.

________________________



Drugi  zwyczaj,  o  którym  chcemy  Wam  powiedzieć  
to naturalne malowanie jajek. 





Zapraszamy Was  kochani  do  wspólnej  zabawy z  Rodzicami  
w barwienie i ozdabianie jajek na stół wielkanocny   i do koszyczka
wielkanocnego.  Pochwalcie  się  swoimi  wytworami,  wysyłając  nam
zdjęcia

Na koniec propozycja paru gier oraz kart pracy, oczywiście 
do  wyboru   Życzymy  Wam  pięknego  dnia  i  dziękujemy
Rodzicom za udział w realizacji naszych zadań 

• Na początek „Sortowanie obrazków” związanych z świętami 
Bożego Narodzeniem oraz  Wielkanocy:

https://wordwall.net/pl/resource/8273350/%C5%9Bwi%C4%99ta

• Druga to „Wielkanocne zwyczaje” – anagram (układamy 
słowa)

https://wordwall.net/pl/resource/1179725/wielkanocne-zwyczaje

• A na koniec super zabawa „Kolorowe pisanki” na platformie 
Genially

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-
content-kolorowe-pisankiby-anna-swic

Powodzenia kochane Pajacyki 

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://wordwall.net/pl/resource/1179725/wielkanocne-zwyczaje
https://wordwall.net/pl/resource/8273350/%C5%9Bwi%C4%99ta









