
Piątek 02.04.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Śmigus- dyngus 

 

Dzień dobry Elfiki! 

 Dziś kończymy tematykę związaną z Wielkanocą. Jestem pewna, że dużo się 

nauczyliście przez ten czas- o pisankach,  świątecznych potrawach, koszyczku 

wielkanocnym. A dziś przed nami tradycja wielkanocna uwielbiana szczególnie przez 

dzieci, która nazywa się.. no właśnie jak?  

 

W tym dniu nawet, gdy deszcz nie pada 

Możesz być cały mokry, 

gdy cię żartowniś z butelką dopada. 

 

 

Tak macie rację, ten dzień to Lany Poniedziałek czyli śmigus- dyngus. 

Jest to zabawa ludowa, która polega na oblewaniu się wodą. Ma to przynieść 

szczęście osobie oblanej. Ciekawostką jest, że kiedyś można było polewać tylko 

dziewczyny. Dawniej do polewania używano przede wszystkim wiader, a teraz 

używamy zabawek do polewania-  plastikowych jajek, balonów na wodę czy 

pistoletów zabawek. Zresztą Wy pewnie wiecie więcej na ten temat niż ja . 



Zanim przejdziemy do zajęć zapraszam Was do tańca. Naśladujcie ruchami tekst 

piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=pxtmP2hRdPo 

 

Kochani posłuchajcie proszę wiersza Marii Konopnickiej pt. „Śmigus” 

https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.w.Lesznowoli/videos/%C5%9Bm

igus-czyta-pani-kasia/2727449757488780/ 

 

Tekst wiersza: 

Panieneczka mała 

Rano dzisiaj wstała: 

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Bo się wody bała. 

 

Panieneczka mała 

W kątek się schowała: 

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Bo się wody bała. 

 

Panieneczka mała 

Sukienkę zmaczała: 

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Choć się wody bała. 

 

Po wysłuchaniu wiersza odpowiedzcie na pytania: 

 O jakim zwyczaju wielkanocnym opowiada autor wiersza? 

 Jak inaczej nazywamy śmigus dyngus? 

 Jak w naszym rejonie wygląda ta tradycja? 

 Czy można obrażać się, kiedy zostaniemy polani wodą? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxtmP2hRdPo
https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.w.Lesznowoli/videos/%C5%9Bmigus-czyta-pani-kasia/2727449757488780/
https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.w.Lesznowoli/videos/%C5%9Bmigus-czyta-pani-kasia/2727449757488780/


 Dla chętnych osób zostawiam do wysłuchania opowiadanie pani Renaty 

Piątkowskiej pt. „Śmigus- dyngus” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2VMzoQFgo 

 

Dziś piątek czyli czas na podsumowanie całego tygodnia. Zapraszam Was do 

zabawy, która podsumuje waszą wiedzę. Odpowiedzcie proszę na poniższe pytania: 

 

1. W jakiej porze roku obchodzimy Święta Wielkanocne? 

2. Jak nazywają się udekorowane jajka wielkanocne? 

3. Kiedy obchodzimy śmigus- dyngus? W jaki dzień tygodnia? 

4. Jak inaczej nazywamy śmigus- dyngus? 

5. Czym dzielimy się w czasie wielkanocnego śniadania? 

6. Co bierzemy ze sobą do kościoła w Wielką Sobotę? 

7. Jakie produkty wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

8. Jakie ciasta kojarzą nam się z Wielkanocą? 

9. Kto przynosi nam słodką niespodziankę  w Wielkanoc?  

  

Proszę 6 latki, żeby ułożyły poprawnie wyrazy związane z Wielkanocą  z rozsypanki 

literowej. (To jest wersja zadania, z którą 5 latki nieznające liter też powinny sobie 

poradzić )  

 

 

wiosna 

i s w a o n 

      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2VMzoQFgo
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Jako że w Święta jemy dużo jajek mam dla Was zabawę, dzięki której 

sprawdzicie które jajko jest surowe, a które ugotowane. 

Potrzebne nam będą 2 jajka- jedno surowe i jedno ugotowane.  

Zaczynamy od oglądania dotykania jajek- pamiętajcie róbcie to ostrożnie, ponieważ 

nie wiecie, które jajko jest surowe. Nie chcemy, żeby nam pękło. Możecie zgadywać, 

które jajko jest które. Następnie zakręćcie jajkami i określcie, które kręci się szybciej, 

a które wolniej. Zapamiętajcie swoją odpowiedź, bo teraz czas na rozbicie jajek. 

Jajko gotowane kręci się szybciej, a surowe kołysze się i obraca wolniej. Dzieje się 

tak dlatego, że jajko ugotowane ma stały środek, a jajko surowe płynny, co 

uniemożliwia szybki obrót, bo płynny  środek przesuwa się wewnątrz skorupki.  

 

Jest jeszcze jeden eksperyment, w którym można z łatwością sprawdzić które jajko 

jest  świeże, a które nieświeże.  

Ale to wasze zadanie domowe  poszukajcie  z rodzicami w internecie jak sprawdza 

się świeżość jajka oczywiście bez rozbijania go i pokażcie mi ten eksperyment na 

zdjęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla wszystkich chętnych dzieci wstawiam tu ciekawe zabawy w kodowanie. Kiedy 

wykonacie zadanie proszę prześlijcie mi swoje dzieła na adres anna85bak@wp.pl, 

żebym mogła umieścić je na stronie internetowej przedszkola. 

mailto:anna85bak@wp.pl




 



 

Na dziś to już wszystko. Dziękuję za cały tydzień pracy.  Ściskam Was mocno.   

 

 

 

 

W  tym ostatnim dniu przed Świętami, w imieniu swoim i Pani Lucyny,  chciałabym 

złożyć Wam i Waszym rodzinom świąteczne życzenia. 

 

 

 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w rodzinnej, serdecznej atmosferze. 

Życzymy Wam smacznego jajka i mokrego Dyngusa. 

Pani Ania i pani Lucyna  

 

 

 


