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Temat: Śmigus-dyngus 

1. Zabawa w berka kucanego- proszę zabawić się z dzieckiem w berka kucanego. 

Wszyscy w tej zabawie skaczą jak zajączki. Osoba złapana zatrzymuje się w 

miejscu. Berek goni do momentu złapania wszystkich graczy. Później następuje 

zmiana goniącego. 

2. „Pisanki” – ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie wzorów, kompozycji pasowych 

na ograniczonej powierzchni, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Rysujemy z dzieckiem wielkie jajko na kartce. Dziecko za pomocą szlaczków 

ozdabia pisankę.  

3.  „Świąteczne tradycje” – poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą.  

 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną 

lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 

ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu 

palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połknięcie jednej poświęconej bazi miało zapewnić zdrowie i bogactwo. Zatknięte 

za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 

nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

 



 Świąteczne porządki. Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki, nie 

tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne 

znaczenie – „wymiatamy” z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.  

 
 

Święconka. Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie 

należało tego dnia poświęcić koszyczek (albo wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło 

w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa 

i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan – bo „gorycz męki 

Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – 

oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego 

dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. Specjalnie dla dziewcząt. 

Uwaga, dziewczyny, jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, 

w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty 

urody!  



 
Wielka Niedziela – dzień radości. W Wielką Niedzielę poranny huk petard 

i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć 

zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 

świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło 

zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.  

 
Lany poniedziałek. Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, 

którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 

Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś 

się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania 

malowanym jajkiem – stąd każda panna starała się, by jej pisanka była 



najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do 

zrozumienia, że mu się podoba.  

 
Szukanie zajączka. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być, po 

zakończeniu śniadania, wspólna zabawa zwana szukaniem zajączka, czyli małej 

niespodzianki dla każdego.  

 



Wielkanocne jajo. Króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia 

i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko 

w przeszłość. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, 

są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. 

 
 

4. Wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej, poznanie tradycji związanej z  

drugim dniem świąt. 

Śmigus-dyngus 

Wie o tym i Tomek, i Ewa, 

że w śmigus się wszystkich oblewa. 

Ale czy trzeba Pawełka 

oblewać z pełnego kubełka? 

Wystarczy małym kubeczkiem 

dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę. 

Bo może wiatr chmurę przywiej 

e i wszystkich was deszczem poleje? 

 

 

– O czym przed chwilą usłyszeliście?  

– W jaki sposób dzieci obchodzą dyngus?  

– Kiedy jest obchodzony śmigus-dyngus? 

 – Jak inaczej mówimy na ten dzień? 



5.  „Rzuć do mnie piłkę” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania. 

Zadaniem przedszkolaka jest jej złapanie i odrzucenie z powrotem piłki do rodzica 

. Im dzieci lepiej łapią, tym szybciej rodzic może rzucać piłkę 

Po obiedzie 

6. „Dyngus” – zabawa taneczna, swobodna improwizacja ruchowa do melodii 

ludowej. Proszę z dzieckiem wziąć udział w zabawie tanecznej. Dziecko może się 

dodatkowo przebrać   

7. Karta pracy do wyboru 


