
KRĄG TEMATYCZNY: Wielkanoc 
                                                               Scenariusz zajęć 

                                            Piątek 09.04.2021 

                                   Temat dnia: Śmigus – dyngus 

 

Witam wszystkie Motylki w piątek i zapraszam do zabawy i nauki. 

 
1. Na rozgrzewkę zabawy ruchowe „Skaczemy, biegniemy… 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

 

 

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15. 

– „Wyprawa po zakupy” – ćwiczenie nóg.                                                                                 
Dziecko dobiera się w pary z rodzicem lub rodzeństwem, trzymają się za ręce. Jedno kuca – 
jest dzieckiem, drugie to rodzic. Dziecko w pozycji kucznej idzie z rodzicem po zakupy. 
Dzieci zmieniają role dość często. 

– „Ważymy towar” – ćwiczenie tułowia, skłony boczne.                                                                 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Ramiona ma wyciągnięte w bok, plecy proste. Rodzic., 
klaszcząc w dłonie, dokłada towar na wagę – dziecko przechyla się za każdym klaśnięciem 
coraz mocniej w jedną stronę. Na hasło: Już wraca do pozycji wyjściowej i kładzie ręce na 
kolanach – waga się resetuje. Gdy rodzic wróci do klaskania, dziecko szybko rozkłada ręce                 
i przechyla się w drugą stronę.  

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/embed/OZTYeTEZ2wA?feature=oembed


– „Zwijanie dywanu” – ćwiczenie siłowe.                                                                                  
Dziecko dobiera się w pary z rodzicem lub rodzeństwem. Jedno leży na podłodze, a drugie ma 
za zadanie przeturlać je kilka razy, po czym następuje zmiana ról. 

– „Wiosenne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                     
Dziecko naśladują naprzemiennie wycieranie kurzu na szafie – wspięcie na palce                                
i podniesienie rąk jak najwyżej, i mycie podłogi – kucają i rękoma rysują z lewej i prawej 
strony koła.  

3. „Śmigus” – słuchanie wiersza Marii Konopnickiej rozmowa na podstawie treści. 

„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 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: O 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? 

4.Posłuchajcie, czym dla dzieci jest Śmigus- dygus. 

 

https://www.youtube.com/embed/42-S5IY0fB0?feature=oembed


5.  ”Zagadki wielkanocne”– utrwalenie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych. (przeczytajcie 
dzieciom zagadki) 

– Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już wiesz, że 
to… (bazie) 

– Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka 
kuleczka. (kurczak) 

– Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to … (zające) 

 – Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek) 

6. Karta pracy w załączniku. 

7. Wielkanocne Memory: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/
index.html 

8. Dla chętnych wielkanocne kodowanie: 

https://drive.google.com/file/d/1dRdkCZWAvZ-9sXoepalipvljLCGRl2xV/view 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
https://drive.google.com/file/d/1dRdkCZWAvZ-9sXoepalipvljLCGRl2xV/view

