
Piątek 02.04.2021 

Temat tygodnia: „Wielkanoc”. 

Temat dnia: „Śmigus - dyngus”. 

Cel: poznanie właściwości i budowy jajka; rozwijanie słownika czynnego, poznanie tradycji 

związanych z Wielkanocą; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; 

wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych; kształtowanie wartości związanej 

z wyrażaniem i przeżywaniem radości. 

 

1. Zabawa na powitanie „Wesołe powitanie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec  

 

2. „Które to jajko?” – zabawa badawcza. Rodzic trzyma dwa jednakowe jajka i prosi 

dziecko, aby zastanowiło się, po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe,      

a drugie gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje. Następnie dziecko wprawia     

w ruch obrotowy oba jajka. Dziecko obserwuje ich ruch i określa, które z nich kręci 

się szybciej. Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację. Dziecko wysnuwa wniosek, 

że gotowane jajko wiruje szybko, natomiast surowe – kołysze się i obraca wolniej. 

Dzieje się tak, ponieważ jajko ugotowane (szczególnie to na twardo) ma stały środek, 

a surowe nie może obracać się łatwo i szybko – jego płynny środek przesuwa się 
wewnątrz skorupki na wszystkie strony. 

            https://www.youtube.com/watch?v=V6bt2npXFcg  

3. „Jak zbudowane jest jajko” zabawa badawcza. Rodzic  przygotowuje ugotowane 

na twardo jajko. Zadaniem dziecka jest określić właściwości jajka i wykonać 
następujące czynności: 

• obieranie jajka ze skorupki, 

• określanie wyglądu, zapachu, smaku, 

• nazywanie części jajka: białko, żółtko, skorupka. 

4.  „Śmigus” – słuchanie wiersza Marii Konopnickiej. 
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. 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic  zadaje dziecku pytania:  

• jakim zwyczaju wielkanocnym opowiada autor wiersza?  

• Jak inaczej nazywamy śmigus-dyngus?  



• Jak wygląda w naszym regionie ta tradycja?  

• Czy można się obrażać, jak zostanie się polanym wodą? 
 

5. „Wielkanocne koszyczki” – praca plastyczna. Rodzic gromadzi dla dziecka 

papierowe foremki do babeczek, kolorową plastelinę, kolorową bibułę, druciki 

kreatywne, klej, sianko bądź rafię. Zadaniem dziecka jest najpierw okręcić druciki 

kawałkami bibuły i przykleić je od środka foremek, tak by całość przypominała 

koszyczki. Następnie dziecko napełnia foremkę siankiem, z plasteliny lepi 

wielkanocne zwierzątka, pisanki i wkłada je do koszyczka, które ozdabia według 

własnego pomysłu.  

 

Zamieszczane materiały są propozycją do realizacji podstawy 
programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 
 


