
10. 04. 2020 r . klasa 0 a. A. Sejdak, A. Kazimierska, M. Orlińska, A. 

Sałacińska. 

 

Temat: Śmigus – dyngus. 

 

Moi Drodzy już wkrótce święta. Z tej okazji życzymy Wam i Waszym Rodzicom samych 

radosnych chwil  w gronie rodzinnym, smacznych potraw, dużo słońca i wesołej zabawy w 

te dni. 

 

A teraz jeszcze zajęcia. Zaczynamy. 

 

Czy  Wy wiecie co to śmigus- dyngus. Pewnie nie. Posłuchajcie. 

Zaczniemy od początku. Poznaliście już zwyczaje, tradycje świąt Wielkanocnych . Wiecie o 

pisankach, koszyczku, potrawach świątecznych, a teraz dowiecie się o... oblewaniu wodą . 

Posłuchajcie: 

Kiedyś były dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, który polegał na 

tym, że młodzież chodziła po domach oblewała domowników wodą co miało dać szczęście i 

bogaty urodzaj w polu, a domownicy w zamian dawali jajka, ciasta, wędliny. Drugi zwyczaj 

to uderzanie na szczęście rózgą wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej święcona w 

Niedzielę Palmową. 

 

Teraz posłuchajcie wiersza Pana Władysława Broniewskiegi pt. ,,Śmigus’’ 

 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

z kubła wodę lej z uśmiechem! 

Jak nie z 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 miał zmokniętą. 

 

Porozmawiajcie z rodzicami na temat tego wiersza: 

- co to jest śmigus – dyngus? 

- co to znaczy staropolski obyczaj? 

- kiedy obchodzi się śmigus – dyngus? 



 

Pamiętajcie o tym aby zachować umiar w oblewaniu wodą i być ostrożnym. Powinniście to 

robić w odpowiednim miejscu np. na dworze. 

 

A teraz zróbcie karty pracy cz. 3 s. 78 i 79 oraz  80 

Rysujcie po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Pokolorujcie rysunki jajek. Ozdabianie 

rysunków jajek według wzoru z poprzedniej karty oraz rysowanie pisanki po śladzie  i  

rysunków spiral. 

 

Dla chętnych 

 

Pomóżcie Rodzicom w przygotowaniu Świąt Wielkanocnych, postarajcie się być grzeczni i 

mili . 

 

Pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Panie z klas 0 a i 0 b. 

 

Do zobaczenia. 


