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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 10.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Śmigus-dyngus 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy, 

 zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s. 78 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=80 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  
(tutaj można wydrukować Kartę pracy)  

 

2. Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego.  

Wyprawka, karta K, kredki, mazaki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=22 

 

3. Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Śmigus”, czytanego 

przez rodzica. 

Wypowiadanie się dziecka na temat: Jakie zwyczaje kojarzą się wam ze świętami? 

W wypowiedzi dziecka należy zwrócić uwagę, na czym polega śmigus-dyngus  

i w jaki sposób tradycja ta jest kultywowana w miastach i na wsiach. 

Uświadomienie konsekwencji przesadnego oblewania się wodą oraz robienia tego 

w nieodpowiednich miejscach. 

 

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. 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=22
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4. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza. 

 

 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. 

 

5. Ćwiczenia klasyfikacyjne – „Kto oblewał się w lany poniedziałek?” 

Rodzic przygotowuje sylwety wiaderek w różne wzorki i znajdujące się na nich 

litery. 

Rodzic układa przed dziećmi sylwety wiaderek w różne wzorki. Na każdym 

wiaderku znajduje się inna litera. 

Dziecko segreguje wiaderka według rodzaju wzorów, jakie się na nich znajdują – 

osobno wiaderka w serduszka, w kwiatki, w trójkąty itd. 

W ramach każdej grupy wiaderek dziecko układa je według wzrastającej lub 

malejącej liczby wzorków (mówi to rodzic.), od 1 do…, np. wiaderka w trójkąty, 

litery na tych wiaderkach, czytane kolejno przez dziecko utworzą imię dziecka, 

które oblewało się wodą w lany poniedziałek, np. Marek. Podobnie postępujemy 

z innymi wiaderkami. 

 

6. Zabawa ruchowa – „Śmigus-dyngus”. 

Dzieci maszeruje po pokoju podczas recytacji przez rodzica wiersza Władysława 

Broniewskiego „Śmigus”. Na słowo: Śmigus – klaszcze w ręce, a na słowo: 

Dyngus – tupie. Po skończonej recytacji naśladuje wspólnie z rodzicem polewanie 

się wodą. 

 

7. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu: 

 

 Zabawa ruchowa – „Gimnastyka przedszkolaka”. 

Dziecko maszeruje, biega przy dźwiękach dowolnego instrumentu muzycznego. 

Gdy instrument milknie, zatrzymuje się i stają przodem do rodzica, naśladuje 

wykonywane przez niego ćwiczenia: głowy i szyi – krążenia, skłony i skręty; 

ćwiczenia tułowia: krążenia, skrętoskłony; ćwiczenia ramion i nóg – Pajacyk. 
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 Zabawa ruchowa – „Zabawa przy ognisku”. 

Dziecko bawi się do słów rymowanki. 

Podskokami w stronę prawą,- podskakują zmiennie w prawą stronę, 

Każdy zmarznie, kto jest leń- wykonują 4 podskoki w miejscu 

Rozgrzewamy się zabawą – wykonują podskoki zmienne w lewą stronę 

Przy ognisku w chłodny dzień – wykonują 4 podskoki miejscu. 

 

8. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s. 79,80 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=80 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  

(tutaj można wydrukować Kartę pracy)  

 

 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim dzieciom  

i całym rodzinom błogosławieństwa zmartwychwstałego Pana Jezusa, 

zdrowia i spokoju, smacznego jajka i mokrego ale zdrowego śmigusa- 

dyngusa. Do zobaczenia 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

