
Aktywność językowa na 10.04. 2020r. - słuchanie wiersza Władysława 
Broniewskiego Śmigus.

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

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.

 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.

 Rozmowa 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.

 Zabawa ruchowa – Śmigus-dyngus.
Dziecko maszeruje po obwodzie koła podczas recytacji przez Rodzica wiersza 
Władysława Broniewskiego Śmigus. Na słowo: Śmigus – klaszczą w ręce, a na 
słowo: Dyngus – tupią.



Zajęcia 2. Wykonanie koszyczka wielkanocnego.
 

 Zagadki dotykowe – Co ukryłam w pudełku?
Przedmioty związane z Wielkanocą, apaszka do zasłonięcia oczu.
Wyjmujemy z pudełka przedmioty związane z Wielkanocą. Dzieci 
z zasłoniętymi oczami odgadują, co otrzymują do rąk, np. koszyczek, baranka, 
zajączka, bazie, serwetkę itp.

 Ćwiczenie spostrzegawczości – Ukryte pisanki.
Pisanki (zabawa w zimno- ciepło)
Dzieci szukają pisanek ukrytych przez rodzica. Kiedy je znajdą, określają, w 
jakich miejscach były one schowane. Stosują odpowiednie przyimki. Liczą, ile 
pisanek zostało ukrytych.

 Ćwiczenie klasyfikacyjne – zajączki i ich cienie.

Obrazki zajączków w różnych pozycjach i ich cienie.
Dzieci tworzą pary obrazków pasujących do siebie.

 Wypowiedzi dzieci, na podstawie obserwacji i doświadczenia, o tym, jak 
powinien wyglądać koszyczek wielkanocny (obrazki koszyczków 
wielkanocnych załączone przy aktywności językowej w dniu 06.04.2020).
Wyjaśnienie, dlaczego właśnie takie potrawy i przedmioty powinny się w 
nim znaleźć.

Rekwizyty, które powinny się znaleźć w koszyczku wielkanocnym, i inne, które 
nie powinny się tam znaleźć. Dzieci wybierają spośród zgromadzonych na 
stoliku rekwizytów te, które powinny zostać włożone do koszyczka. Wyjaśniają 
swój wybór. Z pomocą rodzica wypełniają nimi przygotowany koszyczek 
wielkanocny. 

Wykonanie pracy Koszyczek wielkanocny.








