
Dzień dobry drodzy rodzice/kochane dzieci kolejna propozycja zabaw☺ 

Środa 08.04.2020r. 

Wielkanocny stół 

Praca z PiL 54 – ćwiczenia grafomotoryczne.  

 


Śmigus – nauka na pamięć wiersza Marii Konopnickiej.  

Śmigus  

Maria Konopnicka  

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. 

 

 
Ciekawostka: Dawniej śmigus i dyngus to były dwa różne obyczaje wielkanocne. 
Dyngus polegał na chodzeniu młodzieży po domach i zbieraniu datków w postaci: 
jajek, wędlin i ciast. 
 Śmigus polegał na uderzaniu na szczęście rózgą wierzbową z baziami, 
która wcześniej była święcona w Niedzielę Palmową. 



Praca z PiL 55 – kolorowanie wielkanocnego koszyczka zgodnie z kodem.  

 

 


 

 

Rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi.  



Jajka ozdabiane,  

Pięknie malowane. /pisanki/  

Pośrodku pięknych pisanek,  

Stoi bielutki cukrowy… /baranek/  

Znajdziesz w niej bazie,  

Bukszpan – roślin wiele,  

Tydzień przed Wielkanocą  

Święcisz ją w kościele. /palemka/  

Pyszna zupa – pierwsza klasa!  

Jest w niej jajko, jest kiełbasa! /żurek/  

Długie ma uszy,   

Jeszcze dłuższy skok!  

Na słodkości od niego  

   Czekasz cały rok! /zajączek/ 

   Żółciutka kuleczka,  

Co wychodzi z jajeczka. /kurczaczek/  

Pyszne ciasto na święta podane,  

Najlepiej smakuje lukrem polane! /baba wielkanocna/  

Z ziarnami lub biały,  

Najlepszy jest świeży.  

A jego kromeczka  

Też w koszyczku leży. /chleb/  

W ten dzień woda wokoło się leje,  

Każdy z nas, choć mokry, co chwila się śmieje. /śmigus – dyngus/ 

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.  

Rozmowa na temat zwyczajów świątecznych w rodzinie dziecka.  

Wspólne przygotowywania do świąt – zaangażowanie dziecka do prac w 

kuchni.  

Zabawy w przeliczanie – dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 

8; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 8.  

Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach 

poznanych liter.  

Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

 

 

Daje propozycje  wykonania pracy plastycznej-można wykonać jedną z 

podanych przykładów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


