
Witajcie Krasnoludki!        
 
Data : 31.03 ŚRODA  
Temat: Wielkanocne tradycje 
CELE OGÓLNE: poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym; wyrabianie koordynacji 
wzrokowo-ruchowo-słuchowej; kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi; 
wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zraszacz do kwiatów,  ilustracje związane obyczajem śmigusa-dyngusa , różne sylwety 
śmigusówek narysowane na kartkach, farby akwarelowe, pędzle, kubki z wodą 
 

• Muzyczne Ćwiczenia poranne plik YT https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=139s  

 

• śmigus -dyngus” – zabawa tematyczna.  

R. woła Dz. i mówi - W wielkanocny poniedziałek mokrą głowę ma już Janek. Polewanie to zabawa. 

Śmigus- -dyngus – świetna sprawa! I nie uprzedzając wcześniej Dz. polewa je delikatnie wodą ze zraszacza. 

Zabawa, ze względu na element zaskoczenia, budzi wiele wesołości i radości wśród Dz.  

Dzieci zazwyczaj chcą powtarzać tego typu zabawy, mimo że nie będzie już elementu zaskoczenia - zraszacz 

do kwiatów 

 

• Wysłuchanie wiersza - Śmigus -dyngus Maria Terlikowska  

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 przywieje  

 i wszystkich was deszczem poleje? 

 

Czy za polewanie wodą w lany poniedziałek powinniśmy się obrażać? Czy polewamy się mocno czy 

troszeczkę? Dlaczego?  

 

 

• Rozmowa na temat zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi – malowania jajek, przygotowania 
koszyczka ze święconką, święcenia wybranych pokarmów, spożywania śniadania Wielkanocnego oraz Lany 

poniedziałek – R. opowiada Dz. o zwyczajach i symbolice lania wodą. Wykorzystuje do tego celu 
ilustracje.  
Śmigus-dyngus nazywano inaczej „oblewanką” lub „Świętym Lejkiem”. W dawnych czasach nazwę 
śmigus-dyngus traktowano rozdzielnie. Śmigus oznaczał oblewanie wodą oraz uderzanie dziewcząt 
po nogach rózgą z palmy, natomiast dyngus oznaczał wręczanie datków stanowiących wielkanocny 
okup .  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=139s


 
 

 
 



 

 
 



 
 

• Doświadczenie z wodą 1 – „Bariera”  

Do słoika nalewamy wody, na wierzch naciągamy za pomocą gumki zmoczoną chusteczkę. Po 

odwróceniu słoika do góry dnem woda nie wylewa się. 

  

Wyjaśnienie: Na materiał ciśnie od dołu powietrze tak mocno, że nie pozwala oderwać się 

materiałowi od szklanki. Ta siła powietrza działająca na materiał nazywa się ciśnieniem 

atmosferycznym. 

 
Doświadczenie 2 – „Magiczne jajko” 

Przygotowujemy dwie miski – w jednej znajduje się woda słodka, w drugiej słona. Ostrożnie 

umieszczamy jajko w misce ze słodką wodą i obserwujemy, co się dzieje (jajko tonie), to samo 

powtarzamy z wodą słoną, w której jajko pływa. Sprawdzamy jeszcze, co stanie się po dolaniu do 

miski ze słoną wodą - słodkiej wody – jajko „pozostaje” na granicy wody słonej. Woda słodka nie 

miesza się ze słoną wodą, ale zatrzymuje się w momencie dotarcia do słonej części.  

  

Wyjaśnienie: Woda słona np. w morzu lub oceanie ma większy ciężar niż woda słodka np. w 

rzece lub jeziorze. W słonej wodzie wszystko pływa lepiej. 

 
Doświadczenie 3 – „Klej z wody” 

Nauczyciel przygotowuje dwa lusterka. Na jedno nakłada kilka kropel wody i umieszcza na nim 

drugie lusterko. Następnie próbuje rozdzielić oba lusterka. Zauważa wraz z dziećmi, że trzeba 

użyć dużo siły, żeby je rozdzielić. 

  

Wyjaśnienie: Pomiędzy cząsteczkami szkła i wody działają duże siły przyciągania. Dlatego woda 

spływa po szybie powoli, a na przykład ziarenko piasku w ogóle nie przyczepi się do szkła. –  

(źródło przedszkole.edu)  

 

• Dla chętnych dzieci  „Śmigusówki” – malowanie farbami akwarelowymi. Dzieci malują farbami 
akwarelowymi sylwety śmigusówek narysowane na kartkach. 

 Udanej zabawy       


