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Propozycje zabaw: Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego „Śmigus”.

Propozycje zabaw gimnastycznych

Przebieg:
1. Wypowiadanie się dziecka na temat: Jakie zwyczaje kojarzą się ze świętami?

 Wypowiedź  dziecka;  zwrócenie  uwagi,  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.

2. Słuchanie 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.

3. Rozmowa na temat wiersza.

 Co to jest śmigus-dyngus?

 Co to znaczy staropolski obyczaj?

 Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus?
4. Zabawa ruchowa Śmigus-dyngus.

 Dziecko  maszeruje  po  obwodzie  koła  podczas  recytacji  przez  rodzica  wiersza
Władysława Broniewskiego Śmigus. Na hasło: Śmigus – klaszcze w ręce, a na hasło:
Dyngus – tupie. Po skończonej recytacji naśladuje z rodzicem polewanie się wodą.

5. Karta pracy, cz.3, s.78. (Załącznik 1)

Zabawy gimnastyczne
1. Chowamy się – w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę; rozprostowuje się do
pozycji leżącej.
2. Na szczudłach – chodzi na sztywnych nogach.
3.  Przez  tunel –  rodzic  ustawia  krzesełka  jedno  za  drugim,  tworząc  tunel.  Dziecko
przemieszcza się na czworakach pod krzesełkami do przodu. 
4. Pogoń na kolanach – wspólna zabawa z rodzicem, dziecko ucieka na kolanach, a rodzic je
goni. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról.
5. Przesuwamy partnera – dziecko leży na plecach; rodzic chwyta je za kostki nóg i stara się
je przesunąć; potem zamieniają się miejscami.
6.  Przekładamy naleśnik –  dziecko leży na brzuchu,  przylega  do podłoża;  rodzic  próbuje
przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniają się miejscami.
7. Ćwiczymy razem – dziecko łączy się w parę z rodzicem, trzymają się za ręce; przykucają, a
potem podnoszą się do wspięcia na palce i wracają do pozycji wyjściowej.



Załącznik 1


