
SMIGUS – DYNGUS  

TRADYCJA WIELKANOCNA 

 

1. Śmigus – przeczytajcie wiersz  

 

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.



 

Porozmawiajcie o jego treści 

 O jakiej tradycji była mowa w wierszu? 

 Kto wstał rano? 

 Czego bała się Panieneczka? 

 Gdzie się schowała? 

 Co zmoczyła panieneczka? 

 

2. „Zajączek” – zabawa naśladowcza 

Rodzic czyta wierszyk i razem z dzieckiem wykonuje czynności. Na 

zakończenie (przy fragmencie  Śmigus – dyngus słychać krzyki. Psik, psik, 

psik! Zając znikł) popryskajcie się wodą  

 

Skacze zajączek polną dróżką. 

Tupie raz prawą, raz lewą nóżką. 

Śmieszne jajeczko trzyma w swych łapkach. 

To nie jajeczko, ale sikawka! 

Śmigus-dyngus! – słychać krzyk. 

Psik, psik, psik! – zając znikł. 

 

 

3. Przygoda wielkanocnego zająca – rozmowa przy ilustracjach 

Dziecko ogląda pierwszą i drugą  ilustrację i opisuje je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dlaczego zając oblał wodą kolegę? 

 Czy w lany poniedziałek można oblewać innych wodą z wiadra? 

 Dlaczego nie powinno się tego robić? 

 Jak myślisz co było dalej? (proszę poczekać na propozycje dziecka przed 

prezentacją ostatniej ilustracji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dlaczego zając leży w łóżku? 

 Co spowodowało, że się rozchorował? 

 Dlaczego zając trzymający marchewki ma spuszczone uszy i smutną 

minę? 

 Czy Twoim zdaniem tradycja oblewania wodą jest zabawna? 

 O co trzeba zadbać,  aby dla wszystkich było przyjemnie? 

 

Zajączki na szczęście się pogodziły i znalazły sposób na bezpieczną zabawę. 

 

4. Zabawa z wodą – kto pierwszy napełni wiadro? 

Miska z wodą, dwie szklanki, dwa pojemniki lub wiaderka i kostka do gry. 

Naprzemiennie raz dziecko, raz rodzic rzucają kostką i nalewają do swojego 

wiaderka tyle szklanek wody, ile oczek wyrzucili na kostce. Wygrywa ten, 

kto pierwszy napełni swoje wiadro. 

Możecie  posłuchać piosenki  

       Śmigus - dyngus    https://youtu.be/kRWYnZ8dGzA 


